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TRAJNOSTNI MESTNI PROMETNI NAČRTI. PRIMERJAVA PRISTOPA
EVROPSKE UNIJE IN NOVE GORICE
Izvleček:
Evropska komisija namenja (EK) zadnja leta pri obravnavi okolja v urbanih območjih
posebno pozornost mestnemu prometu. Slovenija še nima vzpostavljene prakse strateškega
načrtovanja mestnega prometa, kar pomeni odsotnost integralnega pristopa pri urejanju
tega področja. Eden redkih poskusov celostne obravnave mestnega prometa v skladu z
načeli trajnostnega razvoja je Načrt trajnostne mobilnosti za širše mestno območje Nove
Gorice. Analizirane so glavne značilnosti in vsebine trajnostnega načrtovanja prometa v
evropskih mestih, kot jih v svojih strokovnih gradivih povzema EK. Ugotovljena teoretična
izhodišča so uporabljena pri primerjavi strategije, ki jo je pripravila Nova Gorica.
Opredeljena je raven strateškega urejanja mestnega prometa v Sloveniji na primeru Nove
Gorice z merili, ki jih postavlja EK. Predstavljen je pregled procesa priprave, oblikovanja
in vsebine trajnostnih mestnih prometnih načrtov (TMPN) v EU in primerjava ter ocena
ustreznosti dokumenta Mestne občine Nova Gorica s stališča kriterijev, ki jih določa EK.
KLJUČNE BESEDE: prometna geografija, regionalna geografija, trajnostni mestni
prometni načrt, Nova Gorica
SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT PLANS. COMPARISON OF THE
EUROPEAN UNION AND NOVA GORICA APPROACH
Abstract:
In recent years European Commission (EC) has been giving special attention to urban
transport when dealing with urban areas. Slovenia still hasn't established practice of
strategic planning of urban transport, which means the absence of integrated approach in
this field. Sustainable mobility plan of the Nova Gorica urban area is one of the few
attempts of integrated dealing with transport in a sustainable way. The work consists of
the analysis of the main characteristics and contents of sustainable urban transport planning
in european cities regarding the guidelines of EC.
The BA thesis defines a level of strategic regulation of urban transport in Slovenia, based
on a case study of Nova Gorica. It gives a review of preparative process and contents of
sustainable urban transport plans (SUTP) in EU, comparison and evaluation of suitability
of the document, which was prepared by Municipality of Nova Gorica, using the criteria of
EC.
KEY WORDS: transport geography, regional geography, sustainable urban transport plan,
Nova Gorica
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1. UVOD
Promet je že nekaj desetletij eden najbolj perečih problemov številnih evropskih mest. Z
razmahom motorizacije se je prelevil iz spodbujevalca razvoja mest v svoje nasprotje, saj v
današnjem času velja, da vse bolj ovira tako razvoj mest kot mobilnost prebivalcev
(Plevnik, 1997).
Vse bolj razpršeni vzorci urbane strukture, sprememba življenjskega stila, prevladujoč
delež uporabe osebnega avtomobila ter majhen delež uporabe javnega prevoza so le
nekateri izmed vzrokov, ki so v 40 letih pispevali k velikemu porastu prometa v mestih
(European commision, 2006).
V zadnjih desetletjih, v obdobju pospešenih globalizacijskih in integracijskih procesov, so
s tem povezane družbene spremembe močno vplivale na mestni promet. Vse bolj razpršeni
vzorci mobilnosti so se odražali v vedno daljših potovalnih razdaljah ter v naraščajoči
ravni motorizacije, kar so temeljne značilnosti sedanjega stanja (Wolfram, 2004b).
Avtomobil je prevladujoča oblika mobilnosti, medtem ko delež javnega prometa v večini
urbanih območij v EU upada. V sodobnem času, ko prihaja načelo trajnostnega razvoja vse
bolj do izraza, je pomembno spodbujanje trajnostnih prometnih načinov, kjer se izpostavlja
predvsem hojo in kolesarjenje.
V številnih urbanih območjih EU so naraščajoči negativni trendi na področju mestnega
prometa povzročili zavedanje o resnosti problematike ter o nujnosti takojšnjega ukrepanja
(Rupprecht Consult – Forschung …, 2004).
1.1. Izhodišča
Evropska komisija je januarja 2006 izdala Tematsko strategijo o okolju v urbanih
območjih, ki je nastala na zahtevo 6. okoljskega akcijskega programa EU. Glavni cilj
omenjene strategije je izboljšanje okolja in kakovosti urbanih območij, zagotavljanje
zdravega bivalnega okolja za prebivalce evropskih mest (Plevnik, 2004b) ter spodbujanje
trajnostnega urbanega razvoja (Komisija evropskih skupnosti, 2006).
Med izbranimi temami, ki naj bi jih evropska mesta obravnavala prednostno (upravljanje
mestnega okolja, trajnostna gradnja, oblikovanje mest), je EK uvrstila tudi mestni promet.
Prednostna obravnava mestnega prometa izhaja iz spoznanj o naraščajoči grožnji, ki jo
predstavlja promet za kakovost bivanja v mestih (Plevnik, 2006a), saj se v EU večina
urbanih območij sooča s problemi prometnih zgostitev, prevlade osebnega avtomobilskega
prometa nad javnim ter velikimi okoljskimi obremenitvami.
Skupne težave na področju upravljanja prometa v EU so:
- slabo vključevanje javnosti v vse faze planiranja
- pomanjkanje interdisciplinarnega pristopa ter izpostavljanje sektorskega planiranja
- nesodelovanje na različnih administrativnih ravneh in odsotnost integriranega pristopa
(Plevnik, 2006a).
Trajnostno urejanje prometa velja za aktualno tematiko tudi pri nas, saj se tudi slovenska
mesta soočajo s prometnimi problemi kot mesta v ostalih državah EU, vendar pri nas še
nimamo vzpostavljene prakse strateškega načrtovanja mestnega prometa.
Diplomska naloga je nastajala sočasno s projektom "Trajnostno urejanje prometa na
lokalni ravni", katerega izvajalec je Urbanistični inštitut Republike Slovenije, vodja
projekta pa dr. Aljaž Plevnik.
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1.2. Namen, cilj, metode dela
Namen diplomske naloge je:
- Opredeliti sedanje stanje in trende na področju prometa v urbanih območjih.
- Analizirati glavne značilnosti in vsebine trajnostnega urejanja mestnega prometa kot
pristopa ter trajnostnih mestnih prometnih načrtov kot strateških dokumentov za urejanje
prometa na lokalni ravni v evropskih mestih, kot jih v svojih strokovnih gradivih podaja
EK.
- Z ugotovljenimi vsebinskimi zahtevami primerjati Načrt trajnostne mobilnosti na širšem
mestnem območju Nove Gorice, obenem pa pripraviti pregled stanja prometa
obravnavanega urbanega območja.
Cilj naloge je opredelitev ravni strateškega urejanja mestnega prometa v Sloveniji na
primeru Nove Gorice z merili, ki jih postavlja EK.
Izdelava diplomske naloge je obsegala kabinetno in terensko metodo raziskovanja.
Kabinetni del se nanaša na obravnavo obstoječih virov in literature na področju mestnega
prometa, prometnega planiranja kot pristopa in trajnostnih mestnih prometnih načrtov kot
planskih instrumentov.
Terensko delo je vključevalo obisk Mestne občine Nova Gorica, pridobitev ustreznih
podatkov ter izdelavo primerjalne analize prometne strategije z vidika evropskih
priporočil.
Postavljeni sta bili naslednji delovni hipotezi:
- Načrt Trajnostne mobilnosti ustreza priporočilom Evropske komisije.
- V Sloveniji koncept integrirane obravnave mestnega prometa še ni uveljavljen.
Diplomska naloga je razdeljena na 7 vsebinskih sklopov. Uvodnemu delu sledi poglavje, ki
se nanaša na promet v urbanih območjih (trendi, vplivi na okolje in zdravje, upravljanje s
prometom), poleg tega pa so predstavljene temeljne značilnosti trajnostnega mestnega
prometnega sistema, dostopnosti in mobilnosti.
Naslednji korak vsebuje pregled dosedanjega dela Evropske komisije na področju
trajnostnih mestnih prometnih načrtov, ki vključuje analizo prakse tujih držav s poudarkom
na tistih državah EU, ki imajo pripravo mestnih strategij že formalno predpisano na
državni ravni. Sledi opredelitev glavnih značilnosti in vsebin TMPN na podlagi analize
strokovnih gradiv Evropske komisije.
Četrti vsebinski sklop se nanaša na stanje prometa v Novi Gorici in na soočanje lokalnih
oblasti s perečo prometno problematiko. V sklopu diplomske naloge smo izdelali analizo
dokumenta Načrt trajnostne mobilnosti na širšem mestnem območju Nove Gorice s
predhodno obravnavanimi priporočili s strani EK.
V naslednjem koraku je obravnavana prometna politika v Sloveniji z navezavo na urejanje
mestnega prometa po načelih trajnostnega razvoja, sledi pa opredelitev ravni strateškega
urejanja mestnega prometa v Sloveniji na primeru Nove Gorice. V zaključku so zbrani
sklepi, do katerih smo prišli z izdelavo diplomskega dela.
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2. PROMET V URBANIH OBMOČJIH
2.1. Trendi mestnega prometa
Poglavje obravnava glavne trende, ki so prisotni v mestnih prometnih sistemih, poudarek
je predvsem na okoljskih in družbenih vplivih prometa v mestih in urbanih aglomeracijah.
Prometne trende v urbanih območjih lahko obravnavamo na štirih področjih:
- urbani razvoj
- prometni razvoj
- vplivi na okolje in zdravje
- upravljanje s prometom (Working group on sustainable urban transport, 2004).
2.1.1. Trendi v urbanem razvoju
Če je v prejšnjih desetletjih za razvojne procese v mestih veljalo, da so bili dokaj
transparentni, danes temu ni več tako. Prepoznavne časovne razvojne zakonitosti, ko so se
menjavali periferno – središčni odnosi, močno prepleteni s socialnimi dejavniki, so danes
veliko bolj zapletene. V razvoju mest se skoraj enakovredno uveljavljajo vsi ali več
procesov hkrati in ti vedno bolj temeljijo na ekonomskih dejavnikih (Pak, 2002).
Poleg urbanizacije, globalnega pojava, ki ne vključuje zgolj ustvarjanja različnih
poselitvenih vzorcev, ampak je vse bolj povezan tudi s preobrazbo družbe (Banister,
Pickup, 1989), prihaja v sodobnem času vse bolj do izraza pojav suburbanizacije.
Suburbanizacijo označujemo kot urbanizacijo obmestja, ponekod tudi širšega območja, z
naraščajočim preseljevanjem prebivalstva in dejavnosti iz mesta (Pak, 2002). Največje
ravni rasti prebivalstva beležijo satelitska mesta in suburbana območja z nizko gostoto
poselitve. Posledice procesa suburbanizacije se kažejo v spreminjanju monocentričnih
urbanih območij v kompleks policentričnih urbanih konurbacij z več lokalnimi in
regionalnimi središči, s kompleksno institucionalno strukturo, ki pogosto pokriva več
lokalnih enot (npr. občin). Proces suburbanizacije, delno pogojen z dvigom dohodka in z
željo po večjih bivalnih in zelenih površinah, se kaže tudi v zmanjševanju urbanih gostot.
Številne raziskave so potrdile, da sta stopnja motorizacije in urbana gostota v negativni
korelaciji. Gre za to, da je ob povečanju urbane gostote zaznati močan upad uporabe
osebnih avtomobilov (Working group on sustainable urban transport, 2004).
Po mnenju Paka in Rusove se na splošno gostota prebivalstva v mestih zmanjšuje, še
posebej v mestnih središčih. Zmanjševanje gostote prebivalstva v majhnih mestih poteka
tudi na račun velikih mest (Pak, Rus, 2005).
V urbanih območjih je že več desetletij prisotno naraščanje prostorskega ločevanja med
posameznimi funkcijami. Temeljna dejavnika omenjenega procesa sta suburbanizacija in
koncentracija gospodarskih dejavnosti v obliki grozdaste strukture oz. klustra. Tako
lokacija prebivalstva (bivanja) kot razmestitev dejavnosti in storitev se kažeta kot
pomembni gonili, ki vplivata na povprečno dolžino potovanja. Posledično številna mesta
posvečajo vse več pozornosti medsebojnemu vplivanju med razvojem javnega prometa in
razmestitvijo dejavnosti. V ta namen so bili razviti številni ukrepi za umeščanje dejavnosti,
ki privlačijo veliko število prebivalstva (npr. nakupovalni centri, bolnišnice, poslovne
dejavnosti, izobraževalne ustanove ipd.) v bližino prometnih vozlišč (Working group on
sustainable urban transport, 2004).
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2.1.2. Trendi v prometnem razvoju
Promet je že nekaj desetletij eden najbolj perečih problemov številnih evropskih mest. Z
razmahom motorizacije se je prelevil iz spodbujevalca razvoja mest v svoje nasprotje, saj v
današnjem času velja, da vse bolj ovira tako razvoj mest kot mobilnost prebivalcev
(Plevnik, 1997).
Rast mest in naraščanje prometa gresta z roko v roki, saj je promet sestavni del vsakega
mesta in ne zgolj njegov dodatek (Tolley, Turton, 1995).
Vse bolj razpršeni vzorci urbane strukture, sprememba življenjskega stila, prevladujoč
delež uporabe osebnega avtomobila na eni ter majhen delež uporabe javnega prevoza na
drugi strani so le nekateri izmed vzrokov, ki so v 40 letih prispevali k velikemu porastu
prometa v mestih. Kljub temu da je decentralizacija dejavnosti posledično prispevala k
razvoju javne prometne infrastrukture, pa je pomanjkanje integriranega pristopa v mestnem
prometnem načrtovanju povzročilo, da je osebni avtomobil dosegel monopol med
prometnimi sredstvi (European commission, 2006).
V zadnjih desetletjih, v obdobju pospešenih globalizacijskih in integracijskih procesov, so
s tem povezane družbene spremembe močno vplivale na mestni promet. Vse bolj razpršeni
vzorci mobilnosti so se odražali v vedno daljših potovalnih razdaljah ter v naraščajoči
ravni motorizacije, kar so temeljne značilnosti sedanjega stanja (Wolfram, 2004b).
Temeljne značilnosti takšnega razvoja so:
- širjenje mestnega območja (urban sprawl) povečuje fizične razdalje med ključnimi
funkcijami (stanovanjska, delovna, trgovska, javne storitve), podpira monofunkcionalne
urbane strukture ter s tem neposredno povečuje odvisnost od osebnega avtomobila
- premik v smeri gospodarstva, temelječega na storitvah in relokaciji poslovnih dejavnosti,
je povzročil, da pokrivajo vzorci potovanj znotraj urbanega območja vedno večje površine
- individualizacija, spremenjene družinske vloge, prostočasne aktivnosti, izobraževanje
ipd. zahtevajo raznolike izvorne in končne destinacije znotraj določenega prostora, kar se
odraža v naraščanju cestnega prometa
- internacionalizacija, novi logistični pristopi (npr. proizvodnja ob pravem času, just in
time) ter stroškovne razlike na prometnem tržišču so pripeljale do nenehnega naraščanja
pomena cestnega tovornega prometa ter obenem zmanjševanja deleža železniškega in
vodnega prometa
- zračni promet je pomembno prispeval k vsesplošni rasti prometnih tokov (predvsem na
račun nizkocenovnih letalskih družb); letališča so tako postala ena izmed ključnih lokacij
mestnega prometnega sistema (Wolfram, 2004a).
Obseg in sestava potniškega prometa sta pomembna kazalca delovanja prometnega
sistema, saj prikazujeta, koliko in kako potujejo prebivalci neke države, regije, mesta.
Izbor prevoznega sredstva je pomemben zaradi razlik v okoljski, gospodarski in družbeni
učinkovitosti posameznih prevoznih načinov in zato različnih učinkov njihove uporabe
(Plevnik, 2007).
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2.1.2.1. Osebni avtomobili
Avtomobil je favorizirana oblika mobilnosti. Cestni promet v Sloveniji narašča po letni
stopnji 3–4 % in več kot 83 % potniških kilometrov v Sloveniji je narejenih z
avtomobilom.
Leta 2004 smo imeli 457 avtomobilov na 1000 prebivalcev, kar je za 77,8 % več kot leta
1990 (Koalicija za trajnostno prometno politiko …, 2006).
Iz navedenih podatkov je jasno razvidno, da osebni avtomobil pomeni prioritetno izbiro
prometnih udeležencev v Sloveniji.
Osebni avto ima nekaj prednosti (individualnost in s tem relativna neodvisnost, prostorska
prožnost, udobje, relativna varnost, razmeroma dobra mobilnost in dostopnost itd.), toda
ima tudi številne slabosti. Ker cestni sistem ni prožen v času, v koničnih obdobjih prihaja
do gneče in težav s parkiranjem. Tedaj postane vzrok za nedostopnost. Poleg tega ima
opazne okoljske učinke (PNZ svetovanje projektiranje d. o. o., 2006).
Osebni avto je v primerjavi z drugimi prometnimi sredstvi nekajkrat večji neposredni
porabnik prostora (ceste, parkirišča, garaže). Spodbuja razpršeno pozidavo, zato je tudi
velik posredni porabnik prostora; razpršena poselitev vpliva tudi na podaljšanje potovalne
razdalje, kar pomeni, da osebni avtomobil še dodatno povečuje porabo energije (Bukovič,
2006).
2.1.2.2. Javni potniški promet (JPP)
Delež javnega prometa beleži upadanje v večini urbanih območij EU. V večini urbanih
območij se ob izboljšanju sistema javnega prometa pojavi nenameren, vendar pozitiven
vpliv: javni promet privlači pešce in kolesarje. Premik od uporabe osebnega avtomobila k
javnemu prometu je praviloma počasen. Velik pomen pri pospeševanju premika ima
celostni pristop z uporabo jasne strategije (Working group on sustainable urban transport,
2004).
V zadnjem desetletju se je v Sloveniji delež avtobusnih prevozov zelo zmanjšal (Plevnik,
2007).
Približno 50 % prebivalcev Slovenije (otrok, starejših, invalidov in socialno šibkejših)
nima dostopa do osebnega avtomobila. Ker se prostorska zgradba Slovenije, predvsem pa
njenih mest, vse bolj razvija po principu maksimalne dostopnosti z osebnim avtomobilom,
hkrati pa je sistem javnega potniškega prometa vse bolj nekonkurenčen in neučinkovit, se
kakovost bivanja in mobilnosti slabša za velik del prebivalstva (Koalicija za trajnostno
prometno politiko …, 2006).
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Graf 1: Gibanje števila potnikov v mestnem javnem potniškem prometu v Sloveniji.
Vir: cv: Plevnik, 2007.
Graf prikazuje število potnikov v mestnem javnem potniškem prometu v Sloveniji v
obdobju od leta 1990–2004. Po letu 1991, v katerem je bil zabeležen višek v številu
prepeljanih potnikov (190.000), je opazen nagel upad v številu potnikov. Po letu 2000 je
število potnikov v mestnem javnem potniškem prometu padlo pod 110.000, leta 2003 pod
100.000, kasneje je opaziti rahlo naraščanje.
Leto
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Os.
avtomobili
698211
847941
862648
873962
889580
910723
943954

Avtobusi
2467
2257
2212
2189
2188
2257
2252

Tabela 1: Registrirana cestna motorna vozila v Sloveniji 31. 12.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2006.
V tabeli je prikazano gibanje števila osebnih avtomobilov in avtobusov v Sloveniji za leto
1995 ter za obdobje od leta 2000–2005.
Opaziti je, da se število avtobusov v obravnavanem obdobju ni bistveno spreminjalo,
vendar pa stanje leta 2005 kaže na upad števila avtobusov glede na leto 1995.
Podatki o številu osebnih avtomobilov kažejo na vsakoletno naraščanje; izračunani indeks
(2005/199) znaša 135.
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2.1.2.3. Nemotorizirane oblike prometa
V evropskih mestih se pojavljajo velike razlike glede deleža, ki ga zavzemajo
nemotorizirane oblike prometa. Medtem ko je tržni delež kolesarjenja relativno stabilen,
delež hoje v zadnjih desetletjih upada (Tiwari, 2006).
2.1.2.4. Tovorni promet v urbanih območjih
Glede tovornega prometa v urbanih območjih beležijo najhitrejše naraščanje lahka
komercialna vozila. Kot razloge za omenjeno je mogoče izpostaviti: premik h
gospodarstvu, ki temelji na storitvah, razvoj logistike (dostava ravno ob pravem času – just
in time), nakupovanje od doma itd., kar zahteva manjše in prilagodljive ter pogostejše
dostave blaga (Transport Planning Land …, 2003).
2.1.2.5. Prometne zgostitve
Čeprav pri prometnih zgostitvah ne gre za nov pojav, se je stanje izrazito poslabšalo v 90.
letih, danes pa so prometne zgostitve prisotne v večini urbanih območij EU.
V Beli knjigi o evropski prometni politiki je vključena študija o eksternih stroških
prometnih zgostitev, po kateri stroški prometnih zgostitev za cestni promet znašajo 0,5 %
BDP-ja (European commission, 2006). Posledice prometnih zgostitev se kažejo v izgubi
časa udeležencev v prometu, s čimer je povezan tudi povečan stres. Zastoji povzročajo
ekonomsko škodo in povečujejo nemobilnost (Fokus društvo za sonaraven razvoj, 2007).
2.1.3. Vplivi prometa na okolje in zdravje
Promet ima tri globalne okoljske vplive. Soodgovoren je za pojav tople grede, za tanjšanje
ozonskega plašča in za negativne vplive na biološke sisteme (Zupan, 2006).
Mestni promet velja za enega izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto urbanega
okolja (Wolfram, 2005).
Promet porabi tretjino vse primarne energije, obenem pa je eden največjih in najbolj
razpršenih porabnikov neobnovljivih virov energije (Agencija Republike Slovenije za
okolje, 2007). Prometna dejavnost onesnažuje zrak in vodo, povzroča hrup in vibracije,
prispeva k prometnim nesrečam, vpliva na zdravje ljudi, povzroča zastoje, poleg tega pa
prometna infrastruktura zaseda vedno več prostora in hkrati povečuje razkosanost zemljišč
(Zupan, 2006). Zaradi škodljivih vplivov na okolje in zdravje predstavlja prometni sektor
enega najpomembnejših izzivov politike trajnostnega razvoja Evropske unije
(EurActiv.com, 2004).
2.1.3.1. Zrak
Eden izmed najbolj škodljivih okoljskih problemov, ki jih povzroča promet, je onesnaženje
zraka. Njegove posledice so kompleksne in resno vplivajo na človekovo zdravje in stanje
mestnega okolja (Zupan, 2006). Emisije izpušnih plinov in delcev nastanejo kot posledica
izgorevanja fosilnih goriv v motorjih z notranjim izgorevanjem pogonskih goriv in
nekaterih drugih procesov (Bolte, et al., 2006).
Emisije vozil, ki povzročajo največ problemov, so ogljikov dioksid (CO2), ogljikov
monoksid (CO), dušikovi oksidi (NOx), žveplov dioksid (SO2), hlapne organske spojine
(VOC), svinec (Pb), trdi delci in dim (Zupan, 2006). V povezavi z NOx in VOC se kot
sekundarni polutant pojavlja ozon (O3), (Wolfram, 2005).
Poleg že znanih ugotovitev, da so emisije motornih vozil odvisne predvsem od značilnosti
motorja, načina vožnje, cestnih razmer in sestave goriva, moramo upoštevati, da na
kakovost ozračja vpliva tudi tvorba spojin, ki prispevajo k nastanku kislih padavin.
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Nasploh promet neposredno in posredno prispeva h klimatskim spremembam (Cigale,
2002).
Cestni promet prispeva 84 % prometnih emisij CO2 (Eur.Activ.com, 2004).
Za večino evropskih mest je značilen upad onesnaženosti zraka (upadajo predvsem ravni
žveplovega dioksida, dušikovega dioksida, prašnih delcev in ogljikovodikov) na račun
tehnoloških izboljšav. Obenem so pomembni tudi zakonodajni instrumenti (npr. predpisi o
velikosti vozil, prometne obdavčitve) ter zagotavljanje učinkovitega merilnega sistema.
Čeprav je prisoten trend upadanja stopnje onesnaženosti zraka, je pereč problem tudi
naraščanje toplogrednih plinov, ki je povezan z naraščanjem obsega prometa (Working
group on sustainable urban transport, 2004).
2.1.3.2. Hrup
Hrup zaradi prometa predstavlja problem zlasti v mestnih središčih in v neposredni bližini
avtocest, kjer avtomobili dosegajo visoke hitrosti in s tem povzročajo nastajanje hrupa
(Zupan, 2006). Zaradi hrupa in izpušnih plinov je prizadet pas od 50–300 m na vsaki strani
ceste (Cigale, 2002).
Po merilih OECD, ki ravni hrupa nad 65 dB obravnava kot nesprejemljive, od 55–65 dB pa
kot nezaželene, za polovico prebivalstva EU velja, da je izpostavljena škodljivi ravni hrupa
zaradi cestnega prometa (Zupan, 2006).
Hrup, povzročen z motornimi vozili, je odvisen od števila vozil, hitrosti, teže vozil, hrupa
pnevmatik, pospeševanja ali zaviranja (križišča) ter specifičnih dejavnikov (vožnja v
klanec, tehnične lastnosti vozil itd.), (Bukovič, 2006).
Znano je, da hrup ogroža mnogo ljudi, čeprav je to težje dokazati (Otorepec, 2002). V
največji meri pa vpliva na fizično šibkejše (npr. otroci, starejši), (Wolfram, 2005).
Tudi hrup nizke intenzivnosti vpliva na kakovost življenja, saj pri jakosti nad 50 dB
povzroča nemir, nervoze, utrujenost in slabo počutje, deluje pa tudi na bolezni obtočil
(Otorepec, 2002).
2.1.3.3. Vode, prst in rastje
Vode so zaradi emisij prometa manj prizadete, a negativni vplivi prometa so očitni. Zelo
škodljivo je spiranje škodljivih snovi s cestišč. Onesnaženje vodnih virov je možno, če
pride do razlitja nevarnih snovi. Tudi na vode je vpliv kislih padavin občuten, če se ne
nevtralizirajo na karbonatnih kamninah. Promet onesnažuje tudi prst in rastje, in sicer
večinoma v neposredni bližini prometnic (Cigale, 2002).
2.1.3.4. Vpliv na človeka
Prometni vplivi na človeka se najbolj neposredno kažejo v številnih nesrečah in
poslabšanem zdravju prebivalcev. Negativne posledice se kažejo tudi tam, kjer so zaradi
pomanjkljivih povezav kraji in območja odrinjeni od možnosti zaposlovanja, šolanja itd.
(Cigale, 2002). Čeprav na splošno velja, da so, ko pomislimo na škodo, ki jo zdravju ljudi
povzroča promet, v ospredju izpušni plini in nezgode, ne smemo pozabiti tudi na to, da
zaradi voženj manj hodimo in kolesarimo in da promet vpliva tudi na navade ljudi, med
katerimi nekatere (npr. alkoholizem, kajenje, telefoniranje med vožnjo) zmanjšujejo
reflekse in sposobnost pravočasnega ukrepanja v kočljivih situacijah (Otorepec, 2002).
Kot je že omenjeno, izbira prometnega načina vpliva na fizično aktivnost ljudi, saj aktivne
oblike prometa (kolesarjenje in hoja) spodbujajo zdrav način življenja; trend padajočega
deleža kolesarjenja in hoje ima lahko pomembne negativne posledice na zdravje ljudi
(Working group on sustainable urban transport, 2004).

14

Vpliv onesnaženega zraka na zdravje ljudi je velik in kompleksen, posebej še v mestnem
okolju, kjer je promet zgoščen (Otorepec, 2002). Med najranljivejše skupine prebivalstva
spadajo otroci, starejši in oboleli za raznimi dihalnimi in kardiovaskularnimi boleznimi. Po
izračunih znanstvenih raziskav naj bi stroški skupnosti zaradi onesnaženega zraka v EU
znašali 1,7 % BDP-ja (European commission, 2006).
V državah EU skupno število prometnih nesreč upada oz. ni v neposredni naraščajoči zvezi
s prometnim naraščanjem (Working group on sustainable urban transport, 2004).
2.1.5. Upravljanje s prometom
Upravljanje s prometom predstavlja proces usmerjanja in prilagajanja obstoječega
prometnega sistema brez iskanja rešitev v gradnji novih cest. Pomembno je, da nove
rešitve doprinesejo k varnejšemu, čistejšemu in učinkovitejšemu prometu z zmanjšanjem
tveganih situacij, boljšim nadzorom nad potencialno nevarnimi situacijami in zmanjšanjem
okoljskega onesnaževanja (Koželj, 2005).
V številnih državah EU so odgovornosti za urejanje mestnega prometa decentralizirane.
Glavno odgovornost pri urejanju in vzdrževanju mestnih prometnih sistemov prevzemajo
občine, kar se pogosto kaže v tekmovalnosti med posameznimi mesti, to pa obenem
pomeni zavračanje vpeljave skupnih rešitev za doseganje trajnostnega mestnega prometa.
Zaradi omenjene tekmovalnosti med posameznimi mesti se velik pomen pripisuje
državnim politikam, ki predstavljajo okvir za lokalne prometne dokumente in pomenijo
enega izmed ključnih dejavnikov na poti k trajnostnemu mestnemu prometu.
Izpostaviti je potrebno tudi dejavnik neučinkovite integracije med javnim mestnim
prometom na lokalni ravni in cestnim omrežjem ter železniškim in avtocestnim omrežjem,
največkrat upravljanim s strani države (Working group on sustainable urban transport,
2004).
2.2. Trajnostni mestni promet
Oznaka trajnostnega mestnega prometa:
- omogoča varen dostop in zadovoljevanje razvojnih potreb posameznikom, podjetjem in
celotni družbi, skladno z zdravjem vseh ekosistemov, tako sedanji kot prihodnjim
generacijam
- je cenovno ugoden, deluje pravično in učinkovito, nudi možnost izbire prometnega
načina
- podpira tekmovalnost gospodarstva ter uravnotežen regionalni razvoj
- omejuje emisije in odpadke znotraj zemljine sposobnosti za njihovo absorpcijo, uporablja
obnovljive energetske vire pod mejo njihove obnovljivosti ter neobnovljive vire pod mejo
razvoja obnovljivih nadomestkov, obenem pa omejuje negativne vplive na rabo zemljišč in
nastajanje hrupa (Working group on sustainable urban transport, 2004).
Kljub temu da je promet življenjskega pomena za sedanjo družbo, je sčasoma postal glavna
grožnja za trajnostni razvoj urbanih območij. Glede na to, da večina evropskega
prebivalstva živi oz. dela v urbanih območjih, delež le-teh pa naj bi do leta 2030 dosegel
kar 80 %, je mogoče izpostaviti potrebo po reševanju problemov mestnega prometa z
namenom doseči trajnostni prometni razvoj urbanih območij (Wolfram, 2004b).
Vzroki težav v številnih mestih so med drugim spremembe načina življenja, (kjer je opazna
vedno večja odvisnost od osebnega avtomobila), večje število gospodinjstev z eno osebo,
vedno večja raba virov na prebivalca in demografske spremembe, ki jih je treba upoštevati
pri razvoju rešitev. Slednje morajo biti usmerjene v prihodnost ter hkrati vključevati vidike
preprečevanja tveganja (Komisija evropskih skupnosti, 2006).

15

2.2.1. Trajnostni mestni prometni sistem
Definicija trajnostnega mestnega prometnega sistema:
- podpira naj svobodo gibanja, kakovostno, zdravo in varno življenje mestnih prebivalcev
sedanje in prihodnjih generacij
- je okoljsko učinkovit
- zagotavlja živahno mesto, vključno z njegovim gospodarstvom
- omogoča dostop do storitev vsem skupinam prebivalstva, vključno s socialno šibkejšimi,
starejšimi in invalidi; tako urbanemu kot neurbanemu prebivalstvu (Working group on
sustainable urban transport, 2004).
Po mnenju Tiwarija mora trajnostni prometni sistem zadovoljevati potrebe mobilnosti in
dostopnosti z zagotavljanjem in spodbujanjem uporabe varnih in okoljsko prijaznih
prometnih načinov (Tiwari, 2006).
Za zagotavljanje trajnostnega mestnega prometnega sistema je potrebno:
- promovirati racionalnejšo rabo osebnih avtomobilov ter spodbujati uporabo čistejših,
manj hrupnih, energetsko učinkovitejših vozil ter uporabo obnovljivih oz. alternativnih
energetskih virov
- zagotavljati redno, pogosto, udobno, sodobno, stroškovno sprejemljivo ter dobro
povezano omrežje javnega prometa
- pospeševati nemotorizirane oblike prometa (povečevati delež kolesarjenja in hoje)
- zagotavljati učinkovito rabo zemljišč
- upravljati prometno povpraševanje s pomočjo gospodarskih instrumentov in načrtov za
upravljanje mobilnosti
- uporabljati integrirani pristop s sodelovanjem vseh akterjev
- določiti in kvantitativno spremljati kratko-, srednje- in dolgoročne cilje trajnostnega
mestnega prometa (Working group on sustainable urban transport, 2004).
Potreba po trajnostno naravnanem prometnem sistemu v urbanih okoljih vodi k bistvenemu
zmanjševanju gradenj novih cest ob istočasnem izrazitem povečanju zmogljivosti
obstoječe infrastrukture, boljšemu upravljanju in pospeševanju uporabe javnega prometa in
ostalih okolju prijaznejših načinov prevoza (Koželj, 2005).
Evropska unija posveča veliko pozornosti definiranju in implementiranju strategij, ki
pospešujejo trajnostno naravnano mobilnost v urbanih okoljih. Omenjeni pristop vključuje
širok spekter ukrepov:
- povečevanje zanimanja tržišča za motorna vozila z manjšo porabo goriva za razvoj novih
pogonskih tehnologij, s čimer se zmanjšujejo emisije v okolje
- podpiranje uporabe izboljšanih skupinskih in nemotoriziranih načinov prevoza v
kombinaciji s programom upravljanja z mobilnostjo
- program upravljanja z zahtevami, kot sta npr. nadzor parkiranja in omejevanje
dostopnosti
- informacijski sistemi za boljše upravljanje s prometom
- pravični in učinkoviti režimi plačevanja uporabnin prometne infrastrukture
- podpiranje integrirane rabe prostora in načrtovanja prometa v urbanih okoljih z željo po
minimiziranju potreb po potovanjih in pospeševanju skupinskih oblik prometa
- pospeševanje učinkovitih sistemov javnega prevoza za ljudi z zmanjšano mobilnostjo
- podpiranje in pospeševanje kolesarjenja
- spodbujanje dela na daljavo (Upravljanje in brzdanje mestnega prometa, 2003).
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2.3. Dostopnost in mobilnost
Potrebno je definirati tudi pojma dostopnosti in mobilnosti, ki pomenita eni izmed ključnih
vsebin v kontekstu obravnave trajnostnega mestnega prometa.
Dostopnost je namen in osnovna funkcija vsakega prometnega sistema (Guzelj, 1980).
Osnovna dostopnost se nanaša na zmožnost ljudi za dostop do dobrin, storitev in
dejavnosti, ki so bistvene za življenje (npr. nujne storitve, javne storitve, zdravstvena
oskrba, delo, izobraževanje itd.). Osnovna mobilnost pa se nanaša na fizično potovanje, ki
zagotavlja osnovni dostop (Victoria Transport Policy Institute, 2005).
Na fizično dostopnost vplivajo 4 splošni dejavniki :
- mobilnost (gre za fizično gibanje, uporabo prometnih sredstev)
- nadomestki mobilnosti (telekomunikacije in storitve dostave)
- povezljivost prometnega sistema (nanaša se na neposredne povezave in gostoto povezav
v prometnem omrežju)
- raba zemljišč (gre za geografsko razporeditev lokacije posameznih dejavnosti; disperzni
vzorec dejavnosti povečuje potrebo po mobilnosti in zmanjšuje dostopnost (Victoria
Transport Policy Institute, 2005).

Slika 1: Mobilnost?
Vir: Trajnostna mobilnost.
2.3.1. Trajnostna mobilnost
Trajnostna mobilnost pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti za
vse ob minimizaciji nezaželenih stranskih učinkov. Obsega okolju prijazno upravljanje z
mobilnostjo in vključevanje eksternih stroškov, kar bi preprečevalo rast mobilnosti na
račun okolja (okoljska trajnost). Gre tudi za zadovoljevanje potreb po mobilnosti na
ekonomsko učinkovit način, ki omogoča razbremenitev finančnih stroškov države ali
lokalne skupnosti (ekonomska trajnost). Obenem pa pomeni tudi kakovosten dostop do
mobilnosti za vse skupine prebivalstva na vseh lokacijah (družbena trajnost), (Trajnostna
mobilnost).
Z ukrepi prometne politike je potrebno zagotoviti, da je zadovoljena potreba vsakogar po
premikanju, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi
naravnih virov, kar je tudi temeljno vodilo trajnostne mobilnosti (Koalicija za trajnostno
prometno politiko, 2006).
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Za oblikovanje trajnostne mobilnosti je potrebno upoštevati naslednje pristope in načela
(Trajnostna mobilnost).
 Celostni (holistični) pristop
Trajnostni pristop zahteva dobro načrtovanje, za kar so potrebne primerne informacije in
učinkovita analitična orodja. Celostna analiza mora odločevalcem in udeležencem
omogočiti, da lahko vnaprej predvidijo učinke svojih odločitev in jih dodobra razumejo.
Analiza ne sme biti omejena zgolj na finančne učinke in dejavnosti trga.
 Integrirano in strateško načrtovanje
Trajnostno načrtovanje zahteva, da posamične odločitve podpirajo dolgoročne strateške
cilje skupnosti. Načrtovanje prometa mora biti usklajeno z okoljskimi, gospodarskimi in
družbenimi načrti.
 Osredotočanje na cilje in rezultate
Trajnostni pristop zahteva, da je načrtovanje narejeno na osnovi analize vzrokov in vizije
oz. ciljev.
 Spoštovanje enakosti
Pri trajnostnem načrtovanju morajo biti upoštevani učinki na enakost v družbi, tako
sedanjih kot tudi prihodnjih generacij.
 Previdnostno načelo
To načelo poudarja pomembnost vključevanja tveganj v odločanje in podpiranje politik, ki
tveganja minimizirajo, če je le mogoče.
 Etika ohranjanja
Trajnostni pristop daje prednost rešitvam, ki ohranjajo, povečujejo učinkovitost in
zmanjšujejo porabo virov.
 Transparentnost in vključevanje javnosti
Proces načrtovanja mora biti jasno definiran in pregleden, zagotovljene morajo biti
enakopravne možnosti za informiranje in sodelovanje v postopku odločanja ter dobra
komunikacija med strokovnjaki in javnostjo.
 Enakovrednost oblik mobilnosti
Vsak način prevoza ima svoje prednosti in slabosti z vidika kapacitet, fleksibilnosti, porabe
energije, varnosti in okoljskega učinka. Za obliko mobilnosti, ki najbolje zadovolji potrebo
po mobilnosti, se je potrebno odločiti na podlagi prednosti in slabosti vsake od oblik.
 Onesnaževalec plača
Trg pogosto povzroči, da v ceno proizvoda ali storitve niso vključeni vsi stroški. Trajnostni
pristop zahteva, da onesnaževalec plača polno ceno z internaliziranimi stroški vred.
Spoštovanje tega načela zahteva reformo trga – odstraniti je potrebno spodbude za
prekomerno rabo naravnih virov in uničevanje okolja.
 Preprečevanje namesto zdravljenja
Oblikovanje trajnostne mobilnosti zahteva, da ima preprečevanje problemov prednost pred
njihovim zdravljenjem. Zaradi tega je upoštevanje načela celostnega pristopa izjemnega
pomena (Trajnostna mobilnost).
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2.4. Mestno prometno načrtovanje v kontekstu trajnostnega razvoja
"Oblikovanje visokokakovostnih urbanih območij zahteva natančno usklajevanje med
različnimi politikami in pobudami ter sodelovanje med različnimi ravnmi upravljanja.
Države članice so odgovorne za pomoč regionalnim in lokalnim organom pri izboljšanju
okoljske učinkovitosti v mestih v svoji državi." (Komisija evropskih skupnosti, 2006, str.
11).
Potreba po obravnavanju mestnega prometnega planiranja v kontekstu trajnosti izhaja iz
kombinacije gonil, vplivov in reakcij, ki so neposredno povezani z mestnim prometom:
 Gonila
Procesi družbenih sprememb na makro ravni povečujejo potrebo po mobilnosti in
narekujejo naraščajoče prometne tokove, ki se koncentrirajo na t. i. urbanih vozliščih
(Plevnik, 2006b).
 Vplivi
Naraščajoč promet povzroča negativne vplive na številne sektorje, povezane z delovanjem
mesta in urbanega okolja, kar se neposredno nanaša na težje doseganje principa trajnosti
mestnega prometa (Wolfram, 2004b).
 Odzivi
Po mnenju Plevnika gre za štiri temeljne pristope k urejanju mestnega prometa
(tradicionalno planiranje mestnega prometa, sistemski pristop, okoljsko upravljanje
prometa, koncept trajnostnega razvoja prometa).
Tradicionalno planiranje mestnega prometa je pristop, ki je v zadnjih desetletjih veljal za
najbolj popularnega ter največkrat uporabljenega. Je ozko funkcionalen in ne rešuje
problemov. Temeljna značilnost je iskanje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem,
kar se v praksi kaže kot podpora osebnemu motornemu prometu.
Sistemski pristop kompleksno obravnava mesto kot sistem, v katerem je promet le eden od
soodvisnih elementov.
Pristop okoljskega upravljanja prometa izhaja iz neučinkovitosti tradicionalnih pristopov in
skrbi za okolje. Prizadeva si za omejevanje motoriziranega osebnega prometa, kar se
posledično odraža v zmanjševanju zmogljivosti, namenjenih osebnim avtomobilom.
Koncept trajnostnega razvoja prometa je podoben okoljskemu pristopu, a širši, saj poleg
okoljskih sestavin vključuje tudi ekonomske in socialne vidike urejanja prometa (Plevnik,
2006b).
Zagotavljanje trajnosti v procesu mestnega prometnega planiranja zahteva vključitev
posebnih meril in specifičnih postopkov načrtovanja ter sodelovanje vseh udeleženih
akterjev ter zahteva tudi uvedbo oz. uskladitev zakonodajnih uredb in predpisov (Wolfram,
2004b).
Doseči je potrebno, da načrtovanje preseže sektorje. Ukrepi se morajo izvajati
koordinirano in integrirano (npr. sistemi javnega prevoza morajo biti časovno in cenovno
prilagojeni potrebam uporabnikov). Poleg tega integrirani pristop vključuje tudi
spremembo obnašanja ljudi v prometu in njihovem načinu življenja, tehnološke izboljšave
za povečanje učinkovitosti s hkratnim zmanjševanjem okoljskih učinkov in izboljšanjem
varnosti, cene, ki vključujejo resnične stroške transporta v procese odločanja, in tako
vplivajo na celotno potrošnjo prometnih storitev ter na promocijo najmanj škodljivih
prometnih načinov. Potrebno je tudi celovito izobraževanje in osveščanje prebivalcev o
sedanjem stanju in ukrepanje za njegovo izboljšanje (Fokus društvo za sonaraven razvoj,
2006).
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3. TRAJNOSTNI MESTNI PROMETNI NAČRTI (TMPN)
Za pravilno razumevanje obravnavane tematike je najprej potrebno predstaviti temeljne
značilnosti trajnostnega mestnega prometnega načrtovanja kot pristopa ter rezultat
omenjenega pristopa, torej trajnostnih mestnih prometnih načrtov.
•

•

Trajnostno mestno prometno načrtovanje: gre za specifični planerski pristop,
predvsem na področju uporabljenih postopkov izdelave prometnega načrta ter na
področju aktivnega vključevanja udeleženih akterjev (Baltic Urban Sustainable …,
2006)
Trajnostni mestni prometni načrt: gre za planerski instrument, ki zagotavlja vpeljavo
učinkovitih pristopov in meril za doseganje zastavljenih ciljev (Baltic Urban
Sustainable …, 2006).

V sklopu TMPN so obravnavana naslednja ključna vprašanja:
- dostopnost prometnega sistema za vse kategorije uporabnikov
- zmanjševanje negativnih prometnih vplivov, skrb za zdravje in varnost prebivalstva
- zagotavljanje učinkovitega in cenovno ugodnega osebnega in tovornega prevoza z
upoštevanjem zunanjih stroškov
- povečevanje privlačnosti in kvalitete urbanega okolja (Wolfram, 2004a).
3.1. Potreba po TMPN
Odločitev EK, da pri obravnavi okolja v urbanih območjih nameni posebno pozornost prav
mestnemu prometu, temelji na spoznanju o naraščajoči grožnji, ki jo predstavlja promet za
kakovost bivanja v urbanih območjih. Napovedi glede obsega prometa v prihodnosti so si
enotne – promet bo še naprej vztrajno naraščal. Brez sprejetja ukrepov za preusmeritev
negativnih tendenc bo rast prometa bistveno poslabšala bivalne in okoljske razmere v
urbanih območjih, kjer živi večina prebivalstva EU. Upravljavci in načrtovalci mest in
mestnega prometa so enotnega mnenja, da se je potrebno z nastalimi problemi soočiti
takoj, veliko manj soglasni pa so glede potrebnih ukrepov in korakov za njihovo rešitev.
Soočajo se z dilemo, kako zagotoviti ustrezen prevoz potnikov in blaga ter sočasno
zmanjšati onesnaževanje zaradi prometa, kako odpraviti prometne zastoje ter povečati
varnost v prometu.
Razsežnosti problematike se zaveda tudi EU, kar se kaže v prisotnosti urbanih vsebin v
okoljskih politikah EU. Pri poseganju EU v lokalne probleme se zastavlja vprašanje, kako
se lahko z evropske ravni sploh pomaga mestom pri reševanju omenjene zapletene
problematike. Možnosti delovanja EU je opredelila skupina za trajnostni promet v urbanih
območjih, ki je sodelovala pri pripravi poročila Na poti k tematski strategiji v urbanem
okolju. Člani omenjene skupine so kot temeljno nalogo EU izpostavili oblikovanje jasne
vizije trajnostnega razvoja mestnega prometa, ki naj bi bila skladna s politikami EU na
drugih področjih in politiko njenih skladov. Prav tako naj bi vzpostavila okvire za
delovanje ter podala usmeritve za promoviranje trajnostnega mestnega prometa na lokalni
ravni (Plevnik, 2004b).
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3.2. Pregled dosedanjega dela Evropske komisije na področju TMPN
Januarja 2004 je Evropska komisija (v nadaljevanju EK) sprejela poročilo Na poti k
tematski strategiji o okolju v urbanih območjih, ki odraža pogled na Tematsko strategijo o
okolju v urbanih območjih (Plevnik, 2004b), ki je izšla 11. 1. 2006 (Plevnik, 2004a).
Strategija je nastala na zahtevo 6. okoljskega akcijskega programa EU (Plevnik, 2004b).
Namen Tematske strategije za urbano okolje je postaviti okvir za učinkovitejše upravljanje
z urbanim okoljem, pomemben člen pa je tudi prevzem in uvajanje primerov najboljše
prakse na področju urbanega okolja (International association of public transport, 2005).
Glavni cilj omenjene strategije je izboljšanje okolja in kakovosti urbanih območij in
zagotavljanje zdravega bivalnega okolja za prebivalce evropskih mest (Plevnik, 2004b) ter
spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja (Komisija evropskih skupnosti, 2006).
EK ugotavlja, da so mesta sama najprimernejša za razvoj rešitev problemov, s katerimi se
soočajo, zato je naloga EU predvsem podpora pri iskanju rešitev in izvajanjem v praksi
(Plevnik, 2004b).
Na pobudo Evropske komisije so bile osnovane tri ekspertne delovne skupine z namenom
pripraviti strokovne podlage za podporo Tematske strategije o urbanem okolju. Omenjene
delovne skupine (delovna skupina za načrte in sisteme upravljanja z okoljem, delovna
skupina za trajnostne mestne prometne načrte ter delovna skupina za raziskave urbanega
okolja) so igrale ključno vlogo pri pripravi vsebin za 6. okoljski akcijski program
(Ruppprecht Consult – Forschung …, 2004).
Neodvisna ekspertna delovna skupina za trajnostne mestne prometne načrte (TMPN) je
bila ustanovljena pod okriljem Direktorata za okolje EK, (Plevnik, 2004b), aktivnosti pa so
se izvajale od maja do decembra 2004 (Wolfram, 2004b).
Temeljna naloga strokovnjakov, članov delovne skupine za TMPN, je bila določitev
obsega glavnih komponent in ciljev trajnostnih mestnih prometnih načrtov, določitev
ustreznih postopkov za vpeljavo, izvrševanje ter ovrednotenje tovrstnih načrtov. Delovna
skupina naj bi pripravila tudi možne rešitve in ukrepe, ki naj bi jih tovrstni načrti
vsebovali, specificirala povezave med trajnostnimi mestnimi prometnimi načrti in drugimi
sorodnimi načrti in strategijami. Pomembna naloga delovne skupine je bila tudi okvirna
določitev pogojev za izvajanje TMPN (Wolfram, 2004c).
Naloga in vloga delovne skupine strokovnjakov je bila izdelava priporočil EK za pripravo
TMNP. Nadalje, naloga EK je priprava Direktive o TMPN kot dokumenta, ki s priporočili
oz. navodili pomaga mestom pri pripravi lastnih TMPN (Plevnik, 2004a).
Eden izmed ključnih predlogov za ukrepanje v omenjeni smeri je bil, naj bi se za vsa
glavna mesta v Evropski uniji ter za vsa mesta, ki imajo nad 100.000 prebivalcev,
predpisala obvezna priprava, sprejem in izvajanje trajnostnih mestnih prometnih načrtov
(Wolfram, 2004b).
Tematska strategija za urbano okolje je torej kljub predlogu pripravljalne faze strategije,
da naj se na evropski ravni predpiše obvezna priprava in sprejem TMPN, med ukrepe
uvrstila zgolj priporočilo lokalnim skupnostim, naj razvijajo in izvajajo načrte trajnostnega
mestnega prometa (Plevnik, 2004a).
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Evropska komisija podpira številne projekte na področju trajnostnega urejanja mestnega
prometa: PILOT (Planning Integrated Local Tranport), SMILE (Sustainable Mobility
Initiatives for Local Environment), BUSTRIP (Baltic Urban Sustainable Transport
Implementation and Planning), (PILOT, 2007; Sustainable Mobility Initiatives …, 2004;
Baltic Urban Sustainable …, 2006). Gre za strokovno usmerjanje udeleženih lokalnih
oblasti pri pripravi lastnih trajnostnih mestnih prometnih strategij ter za prenos izkušenj,
smernic in priporočil na širšo evropsko raven.
3.3. Primeri najboljših praks
Predstavljeni so primeri urejanja prometa na lokalni ravni v Franciji, Italiji in Veliki
Britaniji, ki so bili uporabljeni kot izhodišče za pripravo priporočil Evropski Komisiji in so
podlaga za prihodnjo Direktivo EK.
V nadaljevanju so podane temeljne značilnosti trajnostnega pristopa načrtovanja mestnega
prometa ter vsebinske zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi trajnostnega
mestnega prometnega načrta.
Poglavje je povzeto po končnem poročilu delovne skupine strokovnjakov za trajnostne
mestne prometne načrte (Wolfram, 2004b).
3.3.1. Zakonodajni okvir
Ureditev lokalnega prometnega planiranja v Franciji je uzakonjena s tremi zakoni: osnovni
dokument za pripravo prometnih strategij – PDU (Plan de Déplacement Urbains) – je v
domeni Ministrstva za promet že od leta 1982.
Leta 1996 je Ministrstvo za okolje omenjeni zakon dopolnilo z vsebinami trajnostnega
razvoja, priprava PDU pa je postala obvezujoča za urbane aglomeracije nad 100.000
prebivalcev (Plan de mobilité …, 2006).
Leta 2000 je Ministrstvo za promet dopolnilo pristop z zahtevo po zagotavljanju prometne
varnosti v okviru TMPN in skladnostjo z urbanističnim načrtovanjem.
V Italiji so v veljavi različni pristopi oz. različice lokalnih prometnih načrtov: PUT (Piano
Urbano del Traffico – načrt mestnega prometa), PUM (Piano Urbano della Mobilità –
načrt urbane mobilnosti), načrti javnega prometnega sistema in okoljski načrti.
V nadaljevanju bo kot primer najboljše prakse na področju TMPN obravnavan PUM –
Načrt urbane mobilnosti.
V Veliki Britaniji je sistem lokalnih prometnih strategij (LTP – Local Transport Plans)
pripravilo Ministrstvo za okolje, promet in regije v povezavi z drugimi ministrstvi leta
2000. Na področju mestnih prometnih načrtov je bil vpeljan popolnoma nov pristop, ki
posveča poseben poudarek usklajevanju medsektorskih politik, učinkovitemu reševanju
problemov in doslednemu izvrševanju strategije v okviru doseganja ciljev na državni ravni.
Lokalni prometni načrti (Local transport plans, LTP) in lokalni izvedbeni prometni načrti
(Local implementation plans for transport, LIP) predstavljajo pomemben sestavni del
prometnega planiranja v Veliki Britaniji.
Lokalni prometni načrt velja za obvezno vsebino in izhaja iz Prometnega akta 2000.
Sorodni, lokalni izvedbeni prometni načrt velja za zelo podobnega, vendar izhaja iz Akta o
območju Velikega Londona 1999. Omenjeni načrti se izvajajo v okviru programa
strateškega okoljskega ocenjevanja v skladu s priporočili Velike Britanije, ki temeljijo na
priporočilih EU (Wikipedia, 2006).
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3.3.2. Območja obravnave in odgovorne institucije
V Franciji je priprava PDU prostorsko vezana na območja urejanja JPP, saj so PDU
obvezni v vseh 72 mestnih območjih z javnim prometom, ki so vključena v 58 aglomeracij
z več kot 100.000 prebivalci.
Odgovorni organ so mestne prometne oblasti, ki se pri pripravi PDU lahko povežejo s
sosednjimi občinami. V kolikor je v neki urbani aglomeraciji več območij in s tem oblasti
za JPP, mora vsaka izdelati ločen PDU za pripadajoče območje mestnega prometa.
Meja območij urejanja JPP sovpada z območjem občin, ki jih upravljajo mestne prometne
oblasti. Ta razmejitev se je izkazala za problematično, ker se urbanistično planiranje izvaja
na drugih območjih kot mestni promet, slednji ponavadi obsega širša območja. Priprava
PDU je zato mogoča tudi za območja, ki prostorsko presegajo območja urbanističnega
planiranja, to pa otežuje integracijo prostorskih in prometnih strategij.
V Italiji je priprava PUM obvezujoča tako za samostojna mesta z več kot 100.000
prebivalcev, kot za agregacije občin, ki skupaj presežejo omenjeni prebivalstveni prag.
PUM morajo pripraviti tudi tiste regije, katerih sosednja mesta presegajo 100.000
prebivalcev. Priprava PUM je potrebna tudi v primeru metropolitanskih območij
policentričnega in razpršenega tipa v sodelovanju z udeleženimi lokalnimi skupnostmi
(Osservatorio Città Sostenibili, 2006).
Odgovornost za pripravo PUM mora prevzeti največje mesto posameznega urbanega
območja, medobčinska organizacija ali okrožje.
Z zakonom iz leta 2002 je prišlo do decentralizacije pristojnosti z vladne ravni na
regionalno oz. lokalno, saj imajo regionalne vlade zakonodajna pooblastila za področje
izboljšanja kvalitete zraka. Regije morajo opredeliti vsa območja, kjer so bile presežene
mejne vrednosti onesnaženja zraka (zlasti v večjih urbanih območjih, kjer je glavni krivec
za onesnaženje promet) ter na teh območjih izvajati strategije za izboljšanje kvalitete
zraka. Območja izvedbe PUM naj bi sovpadala z območji, kjer se bodo izvajali ukrepi za
izboljšanje kvalitete zraka.
Priprava lokalnih prometnih načrtov v Veliki Britaniji je predpisana za območje celotne
države, temelji pa na obstoječi administrativni strukturi. Prometni akt 2000 zahteva od
vseh lokalnih prometnih oblasti v Angliji, z izjemo Londona, pripravo in izvajanje
lokalnega prometnega načrta.
V omenjenih metropolitanskih območjih (Veliki Manchester, Merseyside, Južni Yorkshire,
Tyne in Wear, Zahodni Midlands in Južni Yorkshire) so izvršilni organi za potniški promet
zadolženi za pripravo načrta v okviru partnerstva s sveti lokalnih okolišev (Department for
transport, 2006).
Omenjene načrte običajno izdelajo cestne uprave; v večini primerov so to sveti posameznih
okrožij. V posameznih primerih več okrožij izdela skupni lokalni prometni načrt.
Omenjeni pristop je uporabljen v primeru, ko gre za velike tokove potnikov med okrožji.
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3.3.3. Financiranje
Pripravo PDU financirajo lokalne skupnosti v sodelovanju z mestnimi prometnimi
oblastmi. Pred letom 2003 je vlada namenjala finančne spodbude z namenom uspešnega
začetka na področju obvezne priprave PDU. Pripravo in kasnejše morebitne investicije v
prometni sistem lahko sofinancirajo tudi regije in departmaji s pomočjo skladov EU.
Italijanska vlada do leta 2004 še ni predlagala finančnih načrtov za pripravo PUM.
Namesto tega se je s posebnim zakonom odločila financirati novo cestno infrastrukturo, s
čimer pa je PUM izgubil svojo prvotno funkcijo alociranja državnih skladov za najbolj
učinkovite projekte, ki bi zmanjšali prometne zastoje in onesnaženost v mestnih območjih.
Kljub temu so nekatere regije sprejele neodvisni odlok o subvencioniranju mest, ki bodo
morala pripraviti PUM.
Financiranje PUM temelji na državnih skladih za prometno infrastrukturo (do 60 % vseh
stroškov) in lokalnih skladih (upravljanje z javnimi prometnimi storitvami in drugi
upravljavski načrti). Vse večje investicije v javni promet in do 65 % vseh operativnih
stroškov javnega prometa se v Italiji posredno financirajo iz državnih in regionalnih
skladov.
Za izvedbo projektov v sklopu Načrta urbane mobilnosti lahko lokalne oblasti pridobijo
določen delež finančnih sredstev iz parkirnin ali cestnin, s katerimi naj bi zmanjšali
prometne zastoje ter izboljšali kvaliteto zraka in okolja v mestih.
V Veliki Britaniji so se z uvedbo prometnih strategij finančna sredstva državnih skladov za
lokalno prometno infrastrukturo več kot podvojila. Vse to je spodbudilo pristojne akterje k
uspešnejši izdelavi in izvajanju LTP. Letni prispevki vlade so odmerjeni na osnovi poročil
o napredku in neodvisne revizije. V primeru uspešnega delovanja lokalnih oblasti v
preteklem letu se dodelijo dodatna finančna sredstva za obdobje prihodnjega leta. Poleg
tega se za večje projekte (nad 5 milijonov funtov), ki izhajajo iz LTP, lahko pridobi ločena
sredstva s pomočjo razpisov.
V obdobju 2006/07–2010/11 je za financiranje lokalnih prometnih načrtov iz proračuna
predvidenih več kot 8 milijard funtov (Department for transport, 2006).
3.3.4. Časovni okvir
V Franciji PDU običajno pokriva časovno obdobje 5 oz. 10 let. Ocenjevanje mestne
prometne strategije je predpisano na vsakih 5 let po njegovem prevzemu.
Italijanski PUM predstavlja okvirno strategijo za največ desetletno obdobje. Revizija
strategije naj bi se izvajala vsaki 2 leti.
Lokalni prometni načrti v Veliki Britaniji se nanašajo na časovno obdobje 5 let. S strani
neodvisne komisije se izvaja vsakoletno ocenjevanje, ki je neposredno povezano z
določitvijo finančnih spodbud za obdobje naslednjega leta.
3.3.5. Posvetovanje, vključevanje javnosti in sprejemanje TMPN
V Franciji je PDU odobren s strani lokalnih oblasti, odgovornih za organizacijo javnega
prometa. Pred sprejetjem PDU se morajo lokalne oblasti posvetovati z vsemi udeleženimi
akterji (država, regija, departma, gospodarska zbornica, upravljavci javnega prometa in
avtocest, organizacije za zaščito okolja itd.).
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Načrt urbane mobilnosti (PUM) mora biti odobren s strani tistega mesta, ki ima vodilno
vlogo pri njegovi pripravi. Strategija mora odražati skladnost z regionalnimi in državnimi
prometnimi načrti. V fazi priprave se mora vodilno mesto posvetovati s prebivalci,
mestnimi okraji in/ali ostalimi mesti, ki se nahajajo na tem območju.
V Veliki Britaniji zakon predpisuje kriterije ocenjevanja za sedem glavnih kategorij LTP:
splošno povečanje ponudbe prevozov, upravljanje s prometom in zmanjšanje
povpraševanja, integrirani promet in integracija z ostalimi politikami, načrtovanje in
upravljanje cestnega omrežja, promet na podeželju in tovorni promet. V vsaki kategoriji so
navedeni številni kriteriji, ločeni na "minimalne zahteve" in na značilnosti "dobrih
strategij".
Za posvetovanje in sodelovanje so določeni naslednji kriteriji:
- opis obsega vključevanja lokalnih skupnosti oz. partnerjev pri oblikovanju ciljev; za
"dobre strategije": dokaz, da je bila javnost polno vključena pri oblikovanju ciljev
- objavljen program vključevanja javnosti, z navedbo učinkov na strategijo; za "dobre
strategije" mora biti javnost polno udeležena pri tehtanju alternativ
Lokalni prometni načrt odobri državna vlada na osnovi letnih rezultatov ocenjevanja. V
okviru državnih ciljev je lokalnim oblastem prepuščena popolna fleksibilnost pri izboru
pristopov, vendar pa je potrebno upoštevati načelo t. i. "največje vrednosti za denar" in
pripraviti cenovno ugoden ter finančno izvedljiv 5-letni izvedbeni program za izbrane
pristope.
3.3.6. Smernice za izdelavo TMPN
Vse odkar je v Franciji priprava PDU obvezna, se kot pomemben element poudarja
tehnične in vodstvene smernice, ki služijo v pomoč in podporo lokalnim oblastem oz.
udeleženim akterjem. Za izbor in objavo metodoloških smernic in vzpostavitev sistema
monitoringa je zadolžen tehnični oddelek Ministrstva za promet (CERTU); omenjena
institucija pa izvaja tudi ocene PDU, ki so javno dostopne vsem akterjem.
Čeprav italijansko Ministrstvo za promet ni pripravilo navodil za pripravo PUM, državni
prometni načrt iz leta 2000 vsebuje nekatere splošne smernice, ki jih je mogoče uporabiti
pri pripravi PUM.
V Veliki Britaniji je Oddelek za promet objavil natančna navodila za pripravo LTP, ki
obsegajo vse vidike priprave in izvedbe prometne strategije, vključno s postopki, vsebino
in kriteriji za ocenjevanje. Prav tako so objavljeni zakoni in uredbe, ki se navezujejo na
pripravo prometnih strategij, kot tudi povzetki in poročila primerov dobrih praks.
3.3.7. Izvedbeni mehanizmi
V Franciji morajo lokalni prometni načrti PDU vsebovati naslednje komponente:
- navedba ciljev in smernic
- obseg območja za izvrševanje lokalnega prometnega načrta
- področja delovanja (organizacija potniškega in blagovnega prometa, upravljanje s
prometom, parkirna politika)
- finančna študija, določitev ukrepov in časovnega poteka
- skladnost z ostalimi načrti in dokumenti (od zgoraj navzdol ter od spodaj navzgor)
- monitoring
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Načrti urbane mobilnosti v Italiji vsebujejo naslednje ključne komponente:
- analiza prometnega sistema s poudarkom na aktualni problematiki (kvantitativne in
kvalitativne značilnosti povpraševanja, struktura ponudbe infrastrukture in storitev, cestno
omrežje, mirujoči promet, distribucija blaga, raven onesnaženosti zraka in raven hrupa,
ekonomski vidiki upravljanja prometnega sistema)
- ciljno in dejansko stanje na področju mestnega prometa in kazalniki za spremljanje stanja
- predvideni ukrepi
- skladnost in integracija z obstoječimi načrti
- osnovni scenarij
- uporabljene metode
- monitoring (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2006).
Za trajnostne prometne strategije so v Veliki Britaniji zakonsko predpisane naslednje
vsebine:
- navedba ciljev, ki so skladni s cilji državnih politik
- analiza problemov in priložnosti
- dolgoročna strategija za reševanje problemov in dosego ciljev
- finančno opredeljen in izvedljiv 5-letni izvedbeni program
- nabor ciljnih vrednosti in kazalnikov za spremljanje napredka
3.3.8. Opredelitev ciljev
Zakon določa, da morajo biti v PDU vključeni naslednji splošni cilji:
- zagotavljanje trajnostne uravnoteženosti med mobilnostjo in dostopnostjo ter zavzemanje
za zaščito okolja in zdravja
- prizadevanje za usklajeno uporabo vseh prometnih načinov
- spodbujanje čistejših in energetsko manj potratnih prometnih načinov
- krepitev socialne in urbane kohezije (Plan de mobilité …, 2006).
V Italiji so pri izdelavi trajnostnih mestnih prometnih strategij v ospredju naslednji cilji:
- zadovoljevanje potreb mobilnosti prebivalstva
- zmanjševanje ravni onesnaženosti zraka in ravni hrupa z upoštevanjem mednarodnih
sporazumov, lokalnih in državnih zakonov
- zmanjševanje porabe energetskih virov
- povečanje prometne varnosti
- zmanjševanje individualne uporabe osebnih avtomobilov in umirjanje prometa
- spodbujanje prometnih kapacitet, zmogljivosti
- povečanje deleža prebivalcev, ki uporabljajo javni promet oz. sisteme kolektivnega
prevoza, tudi s pomočjo rešitev kot so t. i. car pooling, car sharing, skupni taksiji itd.
- zmanjševanje prometnih zgostitev v urbanih območjih
- podpiranje uporabe alternativnih prometnih sredstev s čim manjšim okoljskim vplivom
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2006).
Cilji so obvezna sestavina lokalnih prometnih načrtov tudi v Veliki Britaniji. Biti morajo v
skladu z vladnimi cilji na področju lokalnega prometa. Lokalne oblasti naj bi izvajale
politike, ki bi spodbujale varen, integralen in učinkovit promet ter storitve. V prometni
strategiji mora biti jasno prikazan način opredeljevanja za vse cilje, ki so bili postavljeni.

26

3.3.9. Politike in ukrepi
V Franciji zakon predpisuje, katere vsebine naj obravnavajo načrti PDU:
- izboljšanje prometne varnosti z zagotavljanjem uravnoteženosti deležev posameznih
prometnih sredstev ter z upoštevanjem različnih kategorij uporabnikov
- zmanjšanje prometa z osebnimi vozili
- razvoj javnega prometa ter bolj gospodarnih in okoljsko sprejemljivih prometnih
sredstev, predvsem (vendar ne zgolj) kolesarjenja in hoje
- spodbude javnim in zasebnim podjetjem za pripravo načrtov mobilnosti in promocija
uporabe javnega prevoza med zaposlenimi (Communaute urbaine de Bordeaux, 2006).
- načrtovanje in upravljanje prometnega omrežja z namenom izboljšanja učinkovitosti
- spodbujanje uporabe prometnih informacijskih sistemov
- parkirna politika, P + R območja
- racionalizacija dostavnega prometa
- vpeljava integriranega sistema voznin in parkirnin za vsa prometna sredstva
Izbor in izdelava politik ter ukrepov je v Italiji v rokah lokalnih oblasti. Obvezni
zakonodajni element je upravljanje prometnega povpraševanja. Predvideno je
posredovanje na naslednjih področjih:
- prometna infrastruktura za različne oblike javnega prometa
- cestna infrastruktura
- parkirna politika
- tehnološke izboljšave
- neposredne iniciative za razvoj oz. izboljšave voznega parka
- upravljanje prometnega povpraševanja
- sistemi nadzora in uravnavanja prometa
- prometni informacijski sistemi
- razvoj logistike in novih tehnologij (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2006).
Zakonodaja v Veliki Britaniji dovoljuje lokalnim oblastem možnost izbire in izdelave
lastnih politik in ukrepov znotraj okvira državnih ciljev. Splošni pristop obsega naslednje
kategorije:
- povečanje izbire prevozov
- upravljanje s prometom in zmanjšanje povpraševanja: izdelava strategije prometne
varnosti, strategija parkiranja
- integracija s politikami na ostalih področjih
- načrtovanje in upravljanje omrežja glavnih cest
- promet na podeželju
- tovorni promet
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3.3.10. Monitoring in ocenjevanje
V Franciji zakon zahteva ocenjevanje izvajanja prometne strategije pet let po njenem
sprejetju.
V Italiji morajo biti v trajnostnih prometnih strategijah določeni in kvantificirani cilji in
mehanizmi za njihovo spremljanje in ocenjevanje.
V Veliki Britaniji lahko lokalne oblasti same izberejo pristop, vendar pa mora lokalni
prometni načrt vsebovati kvantificirane cilje, s strani neodvisne komisije pa je potrebno
opraviti tudi monitoring in vrednotenje izvajanja predvidenih ukrepov.
3.3.11. Povzetek obravnavanih primerov
Primeri kažejo, da pristop trajnostnega načrtovanja mestnega prometa zahteva učinkovito
medsektorsko povezovanje in usklajevanje na vseh ravneh.
Meja 100.000 prebivalcev se nanaša na predpise v Italiji in Franciji, medtem ko je v Veliki
Britaniji osnova za pripravo strategij obstoječa administrativna ureditev in ne gostota ali
razporeditev prebivalstva.
Pokazalo se je, da so dodatna finančna sredstva v začetni fazi razvoja in prevzema TMPN
zelo pomembna za zagon celotnega procesa. Tako v Franciji kot v Veliki Britaniji je bil cilj
spodbud doseči začetno motivacijo ključnih lokalnih akterjev. Dodatna finančna sredstva
pripomorejo tudi k bolj učinkovitemu izvajanju trajnostnih mestnih prometnih strategij.
Pomemben element je tudi ocenjevanje uspešnosti izvajanja prometne strategije v
preteklem letu (primer Velike Britanije) in služi kot osnova za pridobitev finančnih
sredstev v prihodnjem letu.
Analiza primerov iz obravnavanih držav pokaže, da se posvetovanje vseh udeleženih
akterjev in vključevanje javnosti uvrščata med ključne komponente v procesu priprave,
sprejemanja in izvajanja trajnostnih mestnih prometnih načrtov.
V primeru obravnavanih držav gre za dva različna pristopa pri sprejemu TMPN:
- Odgovorne oblasti same sprejmejo prometni načrt (Italija), vendar morajo zadostiti
minimalnim zakonskim zahtevam glede posvetovanja med akterji in vključenostjo
javnosti.
- Prometni načrt je sprejet na ravni vlade na podlagi ocenjevalnih kriterijev, ki so določeni
v zakonodaji.
Poudarja se pomen priprave navodil za izdelavo in izvajanje trajnostnih mestnih prometnih
načrtov. Smernice, namenjene lokalnim oblastem, se nanašajo na naslednja področja:
- zakoni in uredbe na področju urejanja mestnega prometa
- postopek priprave TMPN
- določitev ciljnih vrednosti in kazalnikov za njihovo spremljanje
- monitoring in ocenjevanje
- primeri dobrih praks (Wolfram, 2004b).
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3.5. Zahteve pri pripravi TMPN
V nadaljevanju so podane temeljne značilnosti trajnostnega pristopa načrtovanja mestnega
prometa ter vsebinske zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi trajnostnega
mestnega prometnega načrta.
3.5.1. Pristop priprave
Navedene so temeljne značilnosti pristopa pri pripravi TMPN. Gre za začetno fazo
priprave načrta, ki je ključnega pomena v nadaljnjem pripravljalnem procesu.
3.5.1.1. Vključitev TMPN v dolgoročno trajnostno razvojno strategijo
Trajnostni mestni prometni načrti naj bi bili vključeni v celostno trajnostno razvojno
strategijo z dolgoročno perspektivo (20–30 let). Tovrstna strategija naj povezuje sektorske
načrte, predvsem načrte rabe zemljišč, prostorskega razvoja, okoljske in gospodarske
načrte ipd. Gre lahko za že obstoječo strategijo oz. za strategijo, razvito v postopku
priprave TMPN (Wolfram, 2004b).
Strategija mora biti zasnovana dolgoročno, pomemben člen pa je tudi sodelovanje na vseh
ravneh (evropski, državni, regionalni in lokalni), na katero se nanašajo TMPN (Byers
Owen Clark, 2005).
3.5.1.2. Opredelitev obsega TMPN in odgovornih oblasti
Priprava TMPN se priporoča za urbane aglomeracije nad 100.000 prebivalcev, saj
omenjeni prag odraža mejno vrednost, nad katero se mesta največkrat soočajo s problemi
prometnih zgostitev, poleg tega pa omenjena velikost pomeni tudi mejno število
prebivalstva, potrebnega za trajnostni sistem javnega prevoza. Poleg tega se priprava
TMPN piporoča tudi mestom, ki imajo pod 100.000 prebivalcev, vendar pa se soočajo z
znatnimi težavami v zvezi z mobilnostjo (Wolfram, 2004b).
Določiti je potrebno tudi geografsko enoto, ki naj bi jo posamezni načrt pokrival, pri čemer
mora tovrstna opredelitev temeljiti na že obstoječih administrativnih in zakonskih
strukturah, obsegati pa mora celotno urbano aglomeracijo (Wolfram, 2004a).
3.5.1.3. Vključevanje javnosti in sodelovanje med akterji
Pomembna značilnost TMPN kot pristopa je vključevanje javnosti in posvetovanje vseh
akterjev v celotnem planerskem postopku, kar neposredno prispeva k izboljšanju
kakovosti, učinkovitosti in veljavnosti posameznega načrta.
Omenjeno zahteva sodelovanje na naslednjih štirih ravneh ter vključuje:
- pristojne lokalne oblasti in razvojne agencije,
- sodelovanje med lokalnimi, regionalnimi in državnimi oblastmi,
- ponudnike prometnih storitev,
- čezmejno sodelovanje (Wolfram, 2004b).
3.5.1.4. Koordinacija
Trajnostno mestno prometno planiranje mora temeljiti na tesnem sodelovanju med
udeleženimi členi z namenom integracije vseh prometnih načinov in vseh povezanih
sektorjev ter zagotavljanjem geografske pokritosti celotnega prostora mesta oz. urbane
aglomeracije. Medsebojno delovanje lokalnih oblasti, organizacij na lokalni ravni in
mestnega prebivalstva je pomemben dejavnik, ki pogojuje uspeh načrtov. Integracija z
ostalimi načrti in usklajevanje med vsemi aktivnimi udeleženci sta pomembni komponenti
vse od začetne faze ter med celotnim postopkom planiranja (Flakena, Moll, Noorman,
2002).
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3.5.1.5. Nepristranskost in enakopravnost med spoloma
Upoštevati je potrebno obstoječe razlike med moškimi in ženskami glede rabe in dostopa
do javnih in osebnih prometnih sredstev ter raven mobilnosti glede na dejansko dostopnost,
razpoložljivost, varnost in cenovno ustreznost različnih prometnih sredstev.
Omenjene zahteve se nanašajo na sledeče vidike v procesu planiranja:
- zadostna zastopanost žensk v postopku posvetovanja in sprejemanja odločitev,
- primeren delež žensk, zaposlenih v udeleženih institucijah, agencijah, podjetjih,
- upoštevanje razlik med spoloma v procesu meritev in ocenjevanja (ločeno zbiranje
podatkov glede na spol),
- spodbujanje in zaščita nepristranskosti in enakopravnosti med spoloma (izhaja iz
spoznanja, da ima manjši delež žensk dostop do osebnega avtomobila kot moški, zato so
ženske pogostejše uporabnice javnega prometa), (Wolfram, 2004b).
3.5.1.6. Usposobljenost udeležencev v procesu planiranja
Trajnostno mestno prometno planiranje zahteva interdisciplinarni pristop, potrebna je tudi
dovzetnost za uvajanje novih pristopov in metod ter posluževanje in upoštevanje primerov
najboljše prakse. Lokalne oblasti in ostali akterji morajo poskrbeti za ustrezno
usposobljenost in dodatno strokovno izobraževanje oseb, ki sodelujejo pri pripravi in
izvajanju TMPN.
(Wolfram, 2004a).
3.5.2. Vsebinske zahteve TMPN
Izpostaviti je mogoče 5 ključnih korakov, ki igrajo pomembno vlogo pri pripravi TMPN:
1. Določitev vizije
2. Določitev področij obravnave in zastavitev ciljev
3. Načrt delovanja s finančnim načrtom
4. Določitev odgovornosti in finančnih virov
5. Monitoring in ocenjevanje (Byers Owen Clark, 2005).
Navedeni koraki združujejo sklope vsebinskih zahtev, ki jih je mogoče nadalje razdeliti na
8 zahtev:
3.5.2.1. Določitev vizije in ciljev
V uvodnem poglavju je potrebno opredeliti celostno vizijo, kako želi mesto razvijati svoj
prometni sistem. Izpostaviti bi bilo potrebno ključna vprašanja, izzive in želje ter opredeliti
cilje (Plevnik, 2004b).
Predmet obravnave TMPN naj bi bilo gibanje potnikov in pretok tovora v smeri
zagotavljanja trajnostnega razvoja. Tovrstna obravnava mora vključevati dejavnike, kot so
razpoložljiva prometna infrastruktura, lastništvo vozil (v javni, zasebni lasti), vzorce
mobilnosti, delovanje in upravljanje prometnih sistemov, okoljske vplive prometa ipd.
TMPN naj bi obširno zajemal vsa področja, povezana s prometom določenega mesta oz.
urbane aglomeracije (javni in zasebni promet, motorizirani in nemotorizirani promet,
premikajoča se in stoječa vozila ter tovorni promet in logistiko), vendar na integriran način
(Wolfram, 2004b).
Smiselno je nakazati povezavo s cilji relevantnih državnih dokumentov in dokumentov EU
ter z zakonskimi izhodišči. Pomembna je tudi opredelitev časovnega horizonta TMPN
(Plevnik, 2004b).
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3.5.2.2. Opis in analiza stanja
Kot osnovo za pripravo TMPN je potrebno izdelati vsestransko poročilo sedanjega stanja,
iz katerega izhajajo priložnosti, ki jih posamezno mesto oz. urbana aglomeracija lahko
izkoristi v prihodnosti. Vsebina omenjenega poročila naj bi obsegala:
- primerne kazalnike za opis sedanjega stanja,
- zagotovila naj bi se razpoložljivost vseh potrebnih podatkov udeleženim institucijam,
agencijam in podjetjem,
- zunanjo oceno stanja ter oblikovanje osnovnega scenarija (Wolfram 2004a).
V opisu in analizi stanja so vključene osnovne informacije o obravnavanem urbanem
območju (velikost, število prebivalcev, prostorska zgradba itd.) in njegovem prometnem
sistemu (razvitost omrežja, stopnja motorizacije, ponudba javnih prevozov itd.).
Pomembna sestavina so tudi podatki o potovalnih navadah prebivalcev in obiskovalcev
mesta (število in namen poti, izbor prevoznih sredstev, prostorska in časovna razporeditev
poti). Smiselna je tudi analiza povezanih trendov (prometnih, družbenih, gospodarskih),
predstavitev izzivov, ki jih omenjeni trendi prinašajo, ter njihov vpliv na okolje, zdravje
ljudi in kakovost bivanja (Plevnik, 2004b).
Kakovost TMPN še dodatno izboljša vključitev ocene predhodno izdelanih načrtov
(načrtov mestnega prometa in drugih povezanih področij), pri čemer je poudarek predvsem
na učinkih njihovega izvajanja ter izdelava razvojne napovedi, ki služi kot kvantitativno
ozadje TMPN (Byers Owen Clark, 2005).
3.5.2.3. Izbor strategije in ciljnega stanja
V TMPN je potrebno opredeliti dolgoročno vizijo prometnega razvoja, skladno z vsemi
povezanimi vidiki (rabo zemljišč, prostorskim razvojem, gospodarskim, okoljskim in
družbenim razvojem, razvojem informacijskih tehnologij ipd.), (Wolfram, 2004b).
Predstaviti je potrebno tudi možne pristope in sklope ukrepov (Plevnik, 2004b).
Pri pripravi trajnostnega mestnega prometnega načrta je potrebno določiti cilje, ki
temeljijo na analizi stanja, problemov in določenih predmetov obravnave. Cilji TMPN naj
bodo:
- maloštevilni in reprezentativni glede na vizijo TMPN
- tehnično merljivi (s predhodno določenimi ustreznimi kazalniki)
- dolgoročni in kratkoročni
- odražajo naj integriranost trajnostnega načela na medsektorski ravni (Wolfram, 2004a).
3.5.2.4. Načrt delovanja in sklopi ukrepov
TMPN naj bi se nanašal na časovno obdobje od 5 do 10 let. Posamezni projekti ter
potrebna finančna sredstva za njihovo izvajanje naj bi se preverjali na 1–2 leti.
V strategijo je potrebno vključiti natančen opis izvajanja, prednostne naloge in njihovo
upravičenost. Za doseganje specifičnih ciljev se priporoča uporaba širokega spektra
različnih pristopov, ki so orientirani problemsko in usmerjeni v doseganje zastavljenih
ciljev, ne pa zgolj na vpeljavo novih meril (Wolfram, 2004a).
Za vsak predlagani ukrep je potrebno podati podroben opis in analizo, ki naj zajema
finančni obseg, časovni obseg, človeške vire, odgovorni organ, ciljne vrednosti, kazalce,
program zbiranja podatkov in spremljanja stanja. Smiselno je tudi prikazati, kako
posamezni ukrep sam in skupaj z drugimi prispeva k doseganju ciljnih vrednosti
posameznih problemskih sklopov (Plevnik, 2004b).
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Pri pripravi TMPN je potrebno upoštevati naslednja štiri vsebinska področja:
 Splošna načela
Potrebno je doseči popolno integracijo prometnega načrtovanja z načrtovanjem v ostalih
sektorjih, predvsem z rabo zemljišč in prostorskim razvojem. Upoštevati je potrebno
prostorske in prometne vzorce na ravni celotne urbane aglomeracije. Vpliv prometa je
potrebno obravnavati v zvezi z vsemi razvojnimi projekti v urbanem območju, hkrati pa
preprečevati oz. omejevati negativne prometne vplive. Pomembno je upoštevati tudi
načelo, da promet ne sme naraščati sorazmerno z gospodarsko rastjo, ampak se je potrebno
osredotočiti na zagotavljanje učinkovite rabe obstoječe prometne infrastrukture.
Pomembna sestavina je tudi internalizacija eksternih stroškov.
Uporabljeni naj bi bili tudi pristopi za spodbujanje lokalne raznolikosti in razvoja
specifičnih rešitev, ki ustrezajo lokalnemu okolju. Poudarek je tudi na uporabi in izmenjavi
najboljših praks med posameznimi urbanimi območji na področju trajnostnega mestnega
prometnega načrtovanja (Wolfram, 2004a).
 Omejevanje potrebe po prometu
Z namenom omejevanja potrebe po prometu je potrebno zagotavljati dostopnost storitev
"od vrat do vrat", ki zmanjšujejo potrebo po mobilnosti prebivalstva in zmanjšujejo število
potovanj. Učinkovit pristop za zmanjševanje prometnih potreb je tudi upravljanje z rabo
zemljišč, ki je usmerjeno k oblikovanju kompaktnega mesta in spodbujanje takega
urbanega razvoja, ki zagotavlja mešano urbano strukturo, usmerjeno k javnemu prometu,
kolesarjenju in hoji. V obstoječem prometnem sistemu je potrebno tudi ohranjati t. i.
bližnjice, ki skrajšujejo dolžino in čas potovanj (Wolfram, 2004b).
 Upravljanje s prometom
Na področju prometnega upravljanja je mogoče izpostaviti 5 ključnih nalog za
zagotavljanje trajnostnega mestnega prometnega sistema:
- zmanjševanje prometnih zgostitev in racionalizacija uporabe vozil (omejevanje oz.
minimizacija individualne uporabe vozil s pomočjo splošnih omejitev za osebne
avtomobile kot npr. omejitve dostopa v mestna središča, parkirna politika) ter selektivnih
omejitev (omejevanje uporabe energetsko neučinkovitih, visoko emisijskih vozil);
zmanjševanje deleža motoriziranega prometa; učinkovito izvajanje parkirne politike,
- sprememba deležev prometnih načinov (izboljšanje in izgradnja prometne infrastrukture
za javni promet, kolesarjenje in hojo ter omejevanje hitre rasti lastništva osebnih
avtomobilov, izboljšave in novosti na področju inovativnih prometnih tehnologij),
- upravljanje z mobilnostjo (upravljanje s ponudbo in povpraševanjem z namenom
optimizacije uporabe prometnega sistema in uvajanjem novih storitev; vpeljava finančnih
instrumentov v obliki uporabnin za prometno infrastrukturo; dviganje ravni ozaveščenosti
prebivalstva o koristih trajnostnega mestnega prometnega sistema),
- optimizacija tovornega prometa in logistike ter uskladitev potreb mestnega tovornega
prometa s tovornim prometom širšega obsega (npr. regionalnega),
- vpeljava inteligentnih prometnih sistemov za izboljšanje učinkovitosti prometnega
sistema; uporaba naprednih tehnologij na področju parkiranja, cestninjenja, informiranja
potnikov, oblikovanja shem javnega prometa, kontrole hitrosti itd. (Wolfram, 2004c).
 Razvoj čistega in pravičnega prometnega sistema
Spodbujati je potrebno uporabo čistejših, manj hrupnih in energetsko varčnejših prometnih
sredstev ter izboljšati varnost vseh udeležencev v prometu. Poudariti je potrebno tudi
pomen izboljšanja kakovosti urbanega okolja z odstranjevanjem motečih elementov v
prostoru ter kakovostnim urbanističnim oblikovanjem (Wolfram, 2004b).
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3.5.2.5. Finančni viri, stroški in koristi
Za celotni načrt ter tudi za posamezne ukrepe je potrebno pripraviti pregled finančnih in
človeških virov ter predstaviti analizo stroškov in koristi (Plevnik, 2004b).
Določiti je potrebno odgovornosti posameznih členov ter predvideti finančna sredstva za
izvedbo posameznih projektov. Izdelati je potrebno tudi celostni poslovni načrt, kjer so
opredeljeni viri financiranja ter razdelitev finančnih sredstev med posamezne naloge za
celotno obdobje trajanja načrta. Omenjeni poslovni načrt naj obsega analizo potencialnih
virov financiranja ter zagotavlja nepristransko in pravično razdelitev stroškov in koristi
med posamezne akterje (Wolfram, 2004a).
3.5.2.6. Monitoring
Pomembna sestavina TMPN je pregled monitoringa izvedbe, zbiranja podatkov in njihove
analize. Obenem gre za monitoring stroškov in koristi načrta ter predstavitev načina
sprejemanja pravnih ukrepov in prilagajanja celotnega načrta (Plevnik, 2004b).
Izvajanje načrta je potrebno spremljati s pomočjo predhodno določenih kazalnikov, oceno
pa podati v ustreznih poročilih, dostopnih širši javnosti. S pomočjo spremljanja izvajanja
TMPN je mogoče pravočasno prepoznati ter obenem predvideti možne težave pri izvajanju
načrta, kar omogoča izvedbo ponovnega izbora pristopov, meril in nalog z namenom bolj
učinkovitega doseganja ciljev.
Pomen poročanja o poteku izvajanja načrtov je predvsem v tem, da se vzpodbudi javno
razpravo ter uvede potrebne popravke v obstoječem načrtu. V sklopu TMNP je potrebno
podrobno definirati postopek ocenjevanja. Ocenjevanje naj bi bilo izvedeno s strani
neodvisne agencije, da se zagotovi transparentnost.
V sklopu ocenjevanja finančnih stroškov in koristi je strogo ločevanje med analizo
stroškov in koristi v procesu priprave načrta in njegovim izvajanjem (Wolfram, 2004b).
3.5.2.7. Sprejem in prevzem načrta
Lokalnim oblastem naj bi bilo dovoljeno, da same sprejmejo načrt z izpolnjevanjem
zahtev, predpisanih s strani države. V primeru, da je pridobitev državnih finančnih sredstev
odvisna od izpolnjevanja državnih kriterijev, morajo biti TMPN odobreni na višji ravni
oblasti (npr. državni), (Ruppprecht Consult – Forschung …, 2004).
Vse faze trajnostnega mestnega prometnega načrta (priprava, izvajanje in revidiranje)
zahtevajo posvetovanje akterjev in poročanje izvajalcev, zato je potrebno podati opis teh
postopkov za vse faze načrta (Plevnik, 2004b).
TMNP se ocenjuje glede na vplive uporabljenih pristopov, izpolnjevanje pogojev (države
in EU) in glede na dosežen napredek, ki ga ustvari. Ocenjevanje TMNP izvaja neodvisna
agencija z namenom zagotavljanja verodostojnosti načrta (Wolfram, 2004b).
3.5.2.8. Zaključki in priloge
Za prilogo je predlagan seznam in navedba kontaktnih podatkov institucij, ki bodo
pristojne in vključene v pripravo in izvajanje prometne strategije ter podatki drugih
sodelujočih akterjev (civilne iniciative, podjetja itd.), (Plevnik, 2004b).
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4. PROMET V NOVI GORICI
Nova Gorica je posebnost med slovenskimi mesti. Arhitekt Edo Ravnikar jo je zasnoval
kot vrtno mesto z jasno ločenimi stanovanjskimi, poslovnimi, upravnimi, gospodarskimi in
drugimi predeli ter z ločenima pasovoma za promet in pešce. Mesto naj bi označevala
nizka gostota zazidave ter veliko zelenic, parkov in dreves. Tak koncept pa se je uveljavil
le na začetku gradnje ob dveh osrednjih ulicah (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Kasneje se je urbanistični razvoj mesta vedno bolj oddaljeval od prvotnih idejnih načrtov
vrtnega mesta (Mlinar, 1983).

Karta 1: Mestni načrt Nove Gorice.
Vir: Atlas Slovenije, 1992, str. 251.
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Karta 2: Nova Gorica z bližnjo okolico.
Vir: Nova Gorica, 2005.
V občini Nova Gorica je leta 2002 živelo 35.640 prebivalcev (SURS, 2007b). Delovno
aktivnih je bilo 15.256 (SURS, 2007a) oz. 42,8 %, kar je malo nad državnim povprečjem.
Delovnih mest je bilo 13.750, kar pomeni, da je večina prebivalcev zaposlena v tej občini,
nekaj pa jih dela tudi zunaj nje. Obravnavano območje pa ni samo zaposlitveno, trgovsko,
storitveno in upravno, temveč tudi šolsko središče. Poleg osnovnih in srednjih šol je v Novi
Gorici tudi sedež Univerze (PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., 2006).
V Novi Gorici predstavlja promet perečo problematiko, vprašanje vsestransko učinkovite
prometne ureditve pa velja za vsakodnevno tematiko.
Nesonaravno razraščen osebni promet predstavlja že resno ekološko, družbeno in
urbanistično breme urbanih območij. V novogoriškem urbanem območju se negativni
učinki prometa manifestirajo na vseh omenjenih področjih. Število avtomobilov se je
znotraj urbane pokrajine od leta 1997–2004 na posameznih odsekih več kot podvojilo,
urbanizem omenjenega območja pa je prilagojen predvsem potrebam avtomobilizma.
Posledice so izstopajoča onesnaženost zraka s polutanti prometnega izvora, mobilna
diskriminacija ter zmanjšana kvaliteta bivalnega okolja nekoč vrtno zasnovanega mesta
(cv: Otrin, 2006).
Za Novo Gorico je značilna visoka stopnja motorizacije, saj je bilo leta 2002 že 543,5
osebnih avtomobilov/1000 prebivalcev, kar za 15 % presega državno povprečje (PNZ
svetovanje projektiranje, d. o. o., 2006).
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Na območju Nove Gorice se 69 % potovanj opravi z osebnimi avtomobili, 8 % z javnim
prometom, 3 % s kolesom in 20 % peš. Raba osebnega avtomobila in delež hoje sta nad
državnim povprečjem, medtem ko je raba javnega prometa za okoli 10 % nižja, raba koles
pa za več kot polovico nižja od državnega povprečja (Integralna prometna študija
Republike Slovenije, 2005).
Graf 2: Delež potovanj z različnimi prometnimi načini (modal split) v
Novi Gorici.
Vir: Integralna prometna študija Republike Slovenije, 2005.

Iz podatkov je razvidno, da je za Novo Gorico značilna zelo pogosta raba osebnih
avtomobilov, saj omenjenemu prevoznemu sredstvu pripada večinski delež med
prometnimi načini. Navedeno potrjuje tudi znatno odstopanje stopnje motorizacije od
povprečja Slovenije.
Z javnim prometom se opravi manj kot desetina vseh potovanj na urbanem območju,
čeprav je vzpostavljen sistem mestnega in linijskega javnega avtobusnega prometa.
Delež hoje, ki obsega petino vseh potovanj, kaže na to, da se prebivalci omenjenega načina
potovanja poslužujejo pogosto, predvsem za premagovanje krajših razdalj na območju
mesta.
Zaskrbljujoč je delež kolesarjenja, po čemer Nova Gorica močno zaostaja za povprečjem
Slovenije.
V mestih, ki se dosledno držijo načel trajnostne prometne politike, je delež nemotoriziranih
potovanj mnogo višji, kar gre na račun zmanjšanja deleža potovanj, opravljenih z osebnim
avtomobilom. Pomembno vlogo pri omenjenem obratu igra aktivno izvajanje trajnostne
prometne politike, ki dolgoročno prispeva k zavedanju prebivalcev o koristih trajnostnih
oblik mobilnosti.
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4.1. Stanje prometa v Novi Gorici
Poglavje je povzeto po Prometni študiji mesta Nova Gorica (PNZ svetovanje projektiranje
d. o. o., 2006).
4.1.1. Cestno omrežje
Mesto je z osrednjo Slovenijo povezano s hitro cesto, katere gradnja še ni zaključena.
Omenjena cesta na državni meji preide v avtocesto, ki se nadaljuje proti Benetkam in
Vidmu. Nova Gorica je na to cesto priključena prek priključkov Vogrsko in Šempeter pri
Gorici.
Povezava neposrednega gravitacijskega zaledja z Novo Gorico poleg na cestah višjega
reda
temelji še na cestah: G2–130 Nova Gorica–Tolmin, R2–444 Nova Gorica–Ajdovščina,
R2–204 Nova Gorica–Sežana, na italijanski strani po stari cesti (Via Brigata Re) proti
Vidmu in cesti R2–402 proti Brdom.
Hrbtenico sedanjega mestnega cestnega sistema predstavlja Vojkova cesta, ki v Solkanu
preide v Cesto IX. korpusa. Ta cesta poteka po vzhodnem robu mesta in povezuje Rožno
dolino s središčem Nove Gorice in Solkanom. Nanjo se z vzhodne strani priključujeta
Kromberška cesta, ki sedaj predstavlja glavno mestno vpadnico, ob kateri se razvija
trgovsko poslovno središče, in Vipavska cesta, ki je nekoliko izgubila na pomenu. Z
zahodne strani se nanjo priključujejo: podaljšek že omenjene ceste Via Terza Armata,
Erjavčeva cesta, ki na meji ni odprta za osebni motorni promet in se na italijanski strani
preimenuje v Via San Gabriele, in Via del Monte Santo.
Pomembnejše mestne ceste predstavljajo še Prvomajska cesta, ki obroblja zahodni rob
mesta,
Ulica dr. Karla Lavriča, ki ločuje Solkan od Nove Gorice, ter Kidričeva ulica, ki ima vlogo
osrednje mestne magistrale. Druge ceste so nižjega reda.
Dve križišči obravnavanega omrežja sta urejeni kot krožni, druga pa kot običajna križišča,
od
katerih je 10 semaforiziranih.
Najbolj obremenjena je Vojkova cesta, kjer je med Lavričevo cesto in krožiščem na
Šempetrski cesti skoraj na vseh odsekih več kot 20.000 vozil/dan. Najbolj obremenjen je
odsek med Kromberško cesto in Kidričevo ulico, kjer je bilo na dan štetja (12. 10. 2004)
25.700 vozil/dan. Zelo obremenjen je tudi zahodni del Kromberške ceste, kjer je bilo na
dan štetja skoraj 23.000 vozil/dan (PNZ svetovanje projektiranje d. o. o., 2004b). Te
obremenitve so že sedaj na meji prepustnosti dvopasovnih cest.
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Slika 3: Vojkova cesta, najbolj obremenjena prometnica v Novi Gorici.
(Avtor: Maša Majkić, 2007)
Druge ceste so manj obremenjene, vendar je problematičen potek skozi staro jedro
Solkana. Zgodovinsko naselbinsko jedro ni bilo zasnovano za osebne avtomobile, zato
prihaja do neskladja, kar povzroča konflikte in okoljsko degradacijo. Z izgradnjo vzhodne
solkanske obvoznice bo ta težava delno rešena, vendar ne v celoti. Zlasti ne v kasnejšem
obdobju, ko bo promet spet narasel.

Karta 3: Cestno omrežje Nove Gorice.
Vir: PNZ svetovanje projektiranje, do. o. o, 2006.
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4.1.2. Železnica
Iz Nove Gorice je vzpostavljena železniška povezava v smeri Jesenic (po progi Bohinjske
železnice) in nato do Ljubljane (Slovenske železnice, 2007). Nova Gorica se nahaja ob 89
km dolgem odseku med Gorico in Jesenicami (Vlaki.info, 2007).
Železniška povezava poteka tudi v smeri Sežane do Divače in nato do Ljubljane
(Slovenske železnice, 2007).
4.1.3. Parkirišča
V mestnem območju je 195 parkirišč, od tega so 103 javna. Druga so namenjena samo
stanovalcem ali zaposlenim v podjetjih in ustanovah. Od javnih parkirišč sta 2 parkirni
hiši, ostalo pa so parkirišča na ploščadih ali ob cestah.
V celoti je na voljo 8.914 parkirnih mest, od tega 5.778 javnih, 2.117 stanovanjskih in
1.019
poslovnih (PNZ svetovanje projektiranje d. o. o., 2004a).
Na splošno je sicer več parkirnih možnosti kot potreb, toda njihova prostorska razporeditev
ni skladna s potrebami. Zato pride na določenih območjih v določenih časovnih obdobjih
do parkirnega primanjkljaja. Zlasti sta problematični:
- stanovanjsko območje ob Cankarjevi ulici in Ulici Gradnikove brigade, kjer v
posameznih
območjih povpraševanje v večernih in jutranjih urah ter prek noči tudi do 30 % presega
parkirne možnosti,
- osrednje mestno območje ob Rejčevi in Kidričevi ulici ter ob Ulici Gradnikove brigade,
kjer se od 7.00 do 19.00 ure na privlačnejših parkiriščih kaže okoli 20 % primanjkljaj, na
nekaterih parkiriščih pa tudi večji.

Slika 4: Parkirišča vzdolž Ulice Gradnikove brigade.
(Avtor: Maša Majkić, 2007)
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4.1.4. Javni promet
V Novi Gorici je organiziran mestni in linijski promet. Mestni javni promet ima tri linije,
ki na splošno prostorsko razmeroma dobro pokrivajo mesto, slabša pa je pogostost voženj.
Prostorsko ni pokrito novo trgovsko središče Kromberk. Obstaja pa tudi povezava med
Gorico in Novo Gorico.
V Novi Gorici je od 3. 4. 2006 v veljavi brezplačni mestni avtobusni prevoz (Avrigo d. d.,
2006a). Mednarodna mestna linija ni brezplačna (Avrigo d.d, 2006c).
Z linijskim prometom je povezano neposredno gravitacijsko zaledje mesta ter druga
središča.
Obstoječa železniška linija Novo Gorico povezuje z Bohinjsko Bistrico ter s Sežano in
Trstom.

Karta 4: Javni promet v Novi Gorici.
Vir: PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., 2006.
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4.1.5. Kolesarski promet
Kolesarski promet se uvršča med okoljsko in zdravstveno najprimernejša prometna
sredstva. Na krajši razdalji (do 3 km) je tudi najhitrejše prometno sredstvo. Na količino
kolesarskega prometa vplivajo razdalje, topografske in vremenske razmere in urejenost
kolesarskih poti. Velikost kraja, topografske in vremenske razmere so v Novi Gorici
razmeroma ugodne, kolesarskih poti pa praktično ni.
V Novi Gorici obstajajo samo tri, v glavnem med seboj nepovezane kolesarske steze.
Zato ni presenetljivo, da je kolesarski promet v Novi Gorici nerazvit. Večja vloga
kolesarskega prometa zahteva sistem medsebojno povezanih ter varnih in okoljsko
ustreznih kolesarskih poti. To bi omogočilo boljšo dostopnost vsem prebivalcem, hkrati pa
bi bila morda nekoliko zmanjšana raba osebnega avtomobila in s tem zmanjšan pritisk na
parkirišča.

Karta 5: Kolesarsko omrežje v Novi Gorici.
Vir: PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., 2006.
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4.1.6. Peš promet
Hoja je najosnovnejše prometno sredstvo. Na splošno je omejena na razdaljo do 2 km. Na
večje razdalje se pojavlja kot rekreacijska dejavnost.
Sedaj v Novi Gorici glavno peš os predstavlja Kidričeva ulica, ki se na južni strani konča s
trgom, in del Rejčeve ulice ter Bevkov trg, ki je namenjen samo pešcem (PNZ svetovanje
projektiranje, d. o. o., 2006).

Slika 5: Osrednja peš cona v Novi Gorici.
(Avtor: Maša Majkić, 2007)
4.1.7. Opredelitev glavnih problemov
V sklopu Prometne študije mesta Nova Gorica so ugotovljeni naslednji problemi:
- pretirana raba osebnih avtomobilov
- kolesarskih poti skoraj ni
- Vojkova in Kromberška cesta sta preobremenjeni
- v stanovanjskih in osrednjih mestnih območjih je povpraševanje po parkiriščih večje od
ponudbe
- trgovsko središče Kromberk je slabo pokrito z javnim prometom
- pešci in kolesarji so glede na osebni avto v podrejenem položaju (PNZ svetovanje
projektiranje d. o. o., 2006).
4.2. Dnevna migracija in prometni tokovi
Gravitacijsko območje mesta je tisto območje, ki teži pretežno ali izključno k določenemu
središču in to zaradi ene ali več funkcij, ki jih ta center zanj opravlja (Dolenc, 2005).
Po mnenju Dolenca je preučevanje tokov dnevnih vozačev pomembno, ker združuje več
pomembnih geografskih področij: trg dela, regionalni razvoj oziroma regionalne tokove,
hierarhičnost središčnih naselij, razporejenost delovno aktivnega prebivalstva, ekonomske
značilnosti, izobrazbeno sestavo itd. Poleg omenjenega pa velja tudi za pomemben
dejavnik, ki je neposredno povezan s prometnimi tokovi. (Dolenc, 2000).
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Karta 6: Zaposlitveno zaledje izbranih občin v Sloveniji.
Vir: Bole, 2004.
Za Novo Gorico velja, da ima dokaj homogeno zaposlitveno zaledje (Bole, 2004). Vplivno
območje mesta pokriva Posočje, Idrijsko–Cerkljansko območje, Banjšice, Trnovski gozd,
Vipavsko dolino in del Krasa (Vrišer, 1987). Nova Gorica predstavlja središče
regionalnega pomena (Bole, 2004).
Dnevna migracija pomeni enega izmed ključnih dejavnikov prometnega razvoja
določenega območja, saj velja za generatorja prometnih tokov. Pri načrtovanju prometa je
potrebno upoštevati obstoječe in predvidene prometne tokove, ki so rezultat dnevnih
migracij.
4.3. Obmejna lega
Položaj mesta je zelo ugoden. Leži na stičišču Vipavske in Soške doline, Krasa in
italijanske Furlanske nižine (Bukovič, 2006).
Nova Gorica je mesto ob odprti državni meji. Na kratki razdalji se nahaja 5 maloobmejnih
prehodov (Dolenc, 2005): Miren, Šempeter, Pristava, Nova Gorica in Solkan ter 3
mednarodni mejni prehodi: Vrtojba, Rožna Dolina in železniški mejni prehod Nova Gorica
(Policija, 2007), kar omogoča dobro prehodnost tovornega in potniškega prometa (Dolenc,
2005). Poleg tega preko območja poteka 5. vseevropski koridor Barcelona–Kijev
(Bukovič, 2006).
Omenjeno vpliva na povečane prometne tokove preko obravnavanega območja, ki jih je
potrebno upoštevati pri trajnostnem prometnem načrtovanju na novogoriškem urbanem
območju.
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4.4. Načrt trajnostne mobilnosti na širšem mestnem območju Nove Gorice
Mestna občina Nova Gorica je s podjetjem Ipsum, d. o. o. na podlagi javnega naročila
sklenila pogodbo za izdelavo Načrta trajnostne mobilnosti na širšem mestnem območju
Nove Gorice (v nadaljevanju Načrt trajnostne mobilnosti). Omenjeni dokument obsega
celovite ukrepe za zmanjšanje uporabe osebnih motornih vozil tako, da se zagotovijo drugi
načini mobilnosti, ki bodo omogočili še večjo mobilnost vseh prebivalcev širšega območja
Nove Gorice (Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2006).
Izdelava omenjenega načrta je potekala v obdobju 2004–2005 (Chronos, okoljske
investicije d. o. o., 2006).
Načrt trajnostne mobilnosti je začel nastajati na podlagi izkušenj pristojnega oddelka
Mestne občine Nova Gorica v letih, ko se je mesto vključevalo v Evropski teden
mobilnosti. Mestna uprava je pri tem ugotavljala, kakšne so razmere na področju prometa
v Novi Gorici, kar je prispevalo k spoznanju, da je smiselno pristopiti k reševanju
prometne problematike na sistematičen način. Omenjeno je posledično pripeljalo do
odločitve o pripravi dokumenta, ki je bil izdelan na podlagi upoštevanja smernic Evropske
komisije (Mestna občina Nova Gorica, 2005b).
Končna verzija Načrta trajnostne mobilnosti na širšem mestnem območju Nove Gorice je
bila izdelana z upoštevanjem pripomb, podanih na podlagi osnutka dokumenta, ki ga je v
septembru 2005 obravnaval mestni svet Mestne občine Nova Gorica (Mestna občina Nova
Gorica, 2006b).
Mestna Občina Nova Gorica je svojo strategijo trajnostne mobilnosti predstavila na
mednarodni konferenci "Trajnostna mobilnost" v Ljubljani 8. junija 2006 (Slovenija
znižuje CO2, 2007 ).
Identificirati je mogoče številne slabosti trenutnega sistema mobilnosti v Novi Gorici:
- ponudba javnega potniškega prometa ne zadošča potrebam prebivalcev
- mentaliteta potencialnih potnikov ne sprejema javnega potniškega prometa
- mestna infrastruktura ne zagotavlja povsod varnega nemotoriziranega prometa (hoje in
kolesarjenja)
- prostorsko načrtovanje je podrejeno potrebam osebnega avtomobilskega prometa (Ipsum,
okoljske investicije, d. o. o., 2006).
4.4.1. Primerjava s priporočili Evropske komisije
V predhodnih poglavjih diplomske naloge so bila obravnavana priporočila za izdelavo
trajnostnih mestnih prometnih načrtov, kot jih podaja skupina strokovnjakov, ustanovljena
s strani Evropske komisije.
V poglavju, ki sledi, bo izvedena primerjalna analiza upoštevanja teoretičnih izhodišč EK
na primeru Načrta trajnostne mobilnosti na širšem mestnem območju Nove Gorice.
Primerjava je izvedena s pomočjo analize izpolnjevanja vsebinskih zahtev, ki jih je
mogoče razdeliti na 8 sklopov.
Na primeru trajnostnega mestnega prometnega načrta Nove Gorice je podrobno razčlenjen
vsak posamezni vsebinski sklop, pri čemer analiza predstavlja tako upoštevanje oz.
neupoštevanje priporočenih korakov kakor tudi podroben vpogled v prometno
problematiko urbanega območja Nove Gorice.
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4.4.1.1. Vizija mobilnosti
V uvodnem poglavju Načrta trajnostne mobilnosti na širšem mestnem območju Nove
Gorice je določena vizija mobilnosti. Izhodišča za oblikovanje vizije so bila oblikovana na
podlagi izvedbe delavnice, na kateri so udeleženci navedli vsak po tri dolgoročne cilje na
področju mobilnosti, predlagani cilji pa so bili združeni (Ipsum, okoljske investicije, d. o.
o., 2006).
Na podlagi navedenih ciljev je bil izdelan predlog vizije mobilnosti za območje Nove
Gorice, ki je bil dopolnjen na delavnici o ukrepih za njihovo doseganje.
"V Novi Gorici prebivalci ne bodo odvisni od avtomobila. Vsi prebivalci bodo lahko z
javnim
prevozom kadarkoli prišli do cilja na slovenski ali italijanski strani meje. Vožnje bodo
pogoste, hitre in poceni, z uporabo alternativnih goriv. Mesto bo namenjeno ljudem, ne
parkiranju: avtomobilov bo v mestu malo, ker bodo ljudje tja lažje prišli peš, s kolesom ali
z
javnim prevozom, zato bo zrak v mestu čistejši, hrupa pa bo manj. V Novi Gorici bodo
uporaba javnega prevoza, hoja in kolesarjenje bolj ugledni od vožnje osebnega
avtomobila.
Vožnja bo varna, saj bodo prebivalci Nove Gorice odgovorno uporabljali osebne
avtomobile
in varovali sebe in druge udeležence v prometu, predvsem iz šibkejših populacij." Ipsum,
okoljske investicije, d. o. o., str.6).
Že na prvi pogled je opaziti, da je vizija zastavljena ambiciozno ter celostno, saj zajema
številne sestavine trajnostne mobilnosti. Ne obravnava pa vprašanja parkiranja in uporabe
informacijskih tehnologij. Vizija mobilnosti daje prednost nemotoriziranim oblikam
prometa, pri uporabi motoriziranih oblik prometa pa promovira uporabo javnega prometa.
Ta je prijazen do uporabnikov in zadostuje njihovim potrebam, istočasno pa zmanjšuje
potrebo po uporabi osebnih avtomobilov, kar ima za posledico upad deleža osebnih
avtomobilov v primerjavi z ostalimi prometnimi sredstvi. Poudarjena je tudi varnost vseh
prometnih udeležencev.
Ekspertna skupina EK priporoča, naj vizija vsebuje opisne in normativne elemente za
predstavitev želenega stanja v prihodnosti (Wolfram, 2004b).
Na primeru vizije Nove Gorice normativnih elementov ne zasledimo; oris želenega stanja
je podan opisno.
Čeprav gre za vizijo, bi jo bilo potrebno zasnovati na podlagi identifikacije problemskih
območij ter videnje želenega razvoja navesti v realnejši smeri. Izpostaviti bi bilo potrebno
želje in izzive, s katerimi se v sodobnem času soočajo načrtovalci prometnega sistema
Nove Gorice ter želeno stanje prilagoditi časovnemu horizontu načrta in obstoječim
zmožnostim ukrepanja.
Pomembno je, da se pred določitvijo vizije razvoja prometnega sistema mesta vzpostavi
stik z zainteresirano javnostjo na javni razpravi ter izpostavi temeljno vprašanje: "V
kakšnem mestu želimo živeti" (Wolfram, 2004a).
Izhodišča vizije Načrta trajnostne mobilnosti so bila določena na podlagi izvedbe
delavnice, kjer so udeleženci podali svoja videnja, ki so bila upoštevana pri oblikovanju
vizije.
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V uvodnem poglavju načrta je določenih 5 strateških ciljev. Za vsak posamezni cilj je
dodana opredelitev stroškov po posameznih letih (za časovno obdobje 2006–2009).
CILJ

2006

2007

2008

2009

1. Izboljšanje javnega
potniškega prometa

388 082,12 €
(93 000 000 SIT)

500 751,13 €
(120 000 000 SIT)

500 751,13 €
120 000 000 SIT)

2.
Spodbujanje
nemotoriziranih
oblik
prometa
3. Večja varnost

50 075,11 €
(12 000 000 SIT)

584 209,65 €
(140 000 000
SIT)
45 902,19 €
(11 000 000 SIT)

50 075,11 €
(12 000 000 SIT)

45 902,19 €
(11 000 000 SIT)

6 259,39 €
(1 500 000 SIT)
4 172,93 €
(1 000 000 SIT)
4 172,93 €
(1 000 000 SIT)
452 762,48 €
(108 500 000 SIT)

6 259,39 €
(1 500 000 SIT)
4 172,93 €
(1 000 000 SIT)
208 646,3 €
(50 000 000 SIT)
849 190,45 €
(203 500 000 SIT)

4 172,93 €
(1 000 000 SIT)
4 172,93 €
(1 000 000 SIT)
0

4 172,93 €
(1 000 000 SIT)
4 172,93 €
(1 000 000 SIT)
0

561 258,55 €
(134 500 000 SIT)

557 085,63 €
(133 500 000 SIT)

4. Boljša organiziranost
sistema mobilnosti
5. Parkiranje
SKUPAJ

Tabela 2: Porazdelitev stroškov za izvedbo ukrepov za izboljšanje mobilnosti.
Vir: Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2006.
Izbrani strateški cilji se tesno navezujejo na vsestransko izboljšanje sistema mobilnosti.
Poudarek je na učinkovitem, sodobnem sistemu javnega potniškega prometa z namenom,
da bi v programskem obdobju prebivalcem zagotovili boljšo dostopnost do dejavnosti in
storitev ter povečali delež javnega prometa pri zadovoljevanju potreb po mobilnosti.
Za dosego omenjenega cilja je predvidenih daleč največ finančnih sredstev.
Drugi strateški cilj je spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa; gre za promocijo in
pospeševanje hoje in kolesarjenja (kot je bilo navedeno, beleži kolesarjenje na območju
novogoriškega urbanega območja zelo nizek delež med prometnimi načini). Finančna
sredstva bi morala biti usmerjena v investicije za posodabljanje kolesarskega omrežja in
peš con ter zagotavljanje druge kolesarske infrastrukture, ki je sedaj pomanjkljiva oz. je
skoraj ni.
Po navedbah goriškega društva za kakovost bivanja je bilo v proračunu MO Nova Gorica
v letih 2004 in 2005 za kolesarske steze predvidenih 9 + 8 milijonov SIT (37.556,33 € +
33.383,41 €), konkretni rezultati pa niso bili vidni. Že tako skromno odmerjena sredstva se
potemtakem sploh niso porabila za predvideni namen (Goriško društvo za kakovost
bivanja, 2006).
Za strateška cilja večja varnost in boljša organiziranost sistema mobilnosti so predvidena
nižja finančna sredstva kot za doseganje ostalih treh strateških ciljev. Za doseganje petega
strateškega cilja (parkiranje) so bila v letu 2006 namenjena skromna finančna sredstva, v
nasprotju z letom 2007, ko je za izvajanje programov na področju parkirne politike
namenjenih 208 646,3 € (50 000 000 SIT). Iz tabele je razvidno, da Načrt trajnostne
mobilnosti v letih 2008 in 2009 za parkiranje ne predvideva finančnih spodbud, ampak se
osredotoča na zagotavljanje drugih, okolju in družbi prijaznejših oblik mobilnosti.
Načrt trajnostne mobilnosti torej navaja 5 strateških ciljev z opredelitvijo predvidenih
finančnih sredstev in opredelitvijo časovnega horizonta trajnostnega mestnega prometnega
načrta.
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Ob tem je potrebno izpostaviti odsotnost povezave strateških ciljev obravnavanega
dokumenta s cilji relevantnih državnih dokumentov in dokumentov EU, kar je po mnenju
Plevnika smiselno vključiti v uvodno poglavje TMPN (Plevnik, 2004b).
Ekspertna skupina EK je podala priporočilo, da naj bi TMPN obravnaval vsa področja,
povezana s prometom določenega mesta, torej javni in osebni promet, motorizirane in
nemotorizirane oblike prometa, premikajoča se in stoječa vozila ter tovorni promet in
logistiko. Navedene vsebine pa naj ne bi bile obravnavane ločeno, ampak na integriran
način (Wolfram, 2004b).
Analiza vsebine Načrta trajnostne mobilnosti pokaže, da dokument vsebuje večino izmed
navedenih vsebinskih sklopov; izvzeta je obravnava tovornega prometa ter logistike.
4.4.1.2. Stanje mobilnosti v Novi Gorici
Podan je oris stanja na področju sistema mobilnosti. Omenjena vsebina pomeni izhodišče
za iskanje rešitev in določanje ukrepov z namenom izboljšanja obstoječega stanja.
Predstavljena je analiza stanja prometnega sistema na obravnavanem urbanem območju. V
pregled stanja so vključene naslednje vsebine: javni potniški promet (JPP), nemotorizirani
promet, prometna varnost, organiziranost sistema mobilnosti in cestni promet (Ipsum,
okoljske investicije, d. o. o., 2006).
Podana je obširna analiza stanja na področju prometnega sistema na obravnavanem
urbanem območju Nove Gorice. Navedene so slabosti in pomanjkljivosti v delovanju
sistema mobilnosti ter vzroki za omenjeno stanje.
V okviru Evropskega tedna mobilnosti septembra 2004 so bile v Novi Gorici organizirane
številne delavnice, s pomočjo katerih je bila izdelana obširna analiza stanja mobilnosti v
Novi Gorici. Ugotovitve delavnic so bile vključene v analizo prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti (SWOT analiza), (Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2004).
Iz aktualnega stanja izhajajo priložnosti, ki jih posamezna urbana aglomeracija lahko
izkoristi v prihodnosti (Wolfram, 2004b).
V okviru SWOT analize so bile na področju stanja mobilnosti v Novi Gorici prepoznane
naslednje priložnosti:
- z dodatnim subvencioniranjem bi lahko bil javni potniški promet bistveno cenejši
- enotna vozovnica za mestni in primestni promet bi spodbudila uporabo javnega
potniškega prometa za prihod v mesto
- prehod iz osebnega avtomobilskega prometa na promet z lažjimi motornimi vozili (kolesa
z motorjem) z namenom zmanjšanja prometnih emisij in zastojev (Ipsum, okoljske
investicije, d. o. o., 2006).
Prepoznane priložnosti se nanašajo na identifikacijo potrebe po preusmeritvi naraščajočega
osebnega prometa na javni promet. Osebni avtomobil (kot prevladujoča oblika mobilnosti
v Novi Gorici), prometni zastoji in okoljske obremenitve so prepoznani kot vsakodnevna
grožnja učinkovitemu delovanju prometnega sistema obravnavanega območja.
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 Javni potniški promet:
Načrt Trajnostne mobilnosti izpostavlja 4 ključne probleme na področju javnega
potniškega prometa (JPP):
- majhno število prebivalcev redno uporablja JPP
- frekvenca JPP je prenizka za konkurenčnost osebnemu avtomobilu
- slaba javna podoba JPP
- financiranje JPP (Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2006).
Na podlagi podatkov izvajalca mestnega prometa je bilo izračunano, da mestni JPP redno
vsak delovni dan uporablja manj kot 2 % prebivalcev – 500 potnikov (za leto 2004). Istega
leta je mestni potniški promet s prodajo vozovnic pokril le tretjino stroškov, ki znašajo
skoraj 321.315 € (77 milijonov SIT), razliko v višini okrog 208.646 € (50 milijonov SIT)
sta prispevali občini Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba.
Število potnikov je v obdobju 1996–2004 beležilo stalno upadanje, saj se je v
obravnavanem obdobju zmanjšalo z 284.978 na 171.910, kar pomeni skoraj 40-odstotno
zmanjšanje števila potnikov v 8 letih. Število prevoženih kilometrov se je do leta 1999
povečevalo (305.813 km), nato pa vsako leto zmanjševalo (do 189.794 km v letu 2004);
predvsem na račun manjše frekvence prevozov in ukinjanja prog (Ipsum, okoljske
investicije, d. o. o., 2006).
Podatki kažejo na to, da je bilo v Novi Gorici do leta 2004 število prepeljanih potnikov v
stalnem upadanju, mestni JPP pa nerentabilen, saj je ponudnik storitev od prodaje vozovnic
zmogel pokriti zgolj tretjino nastalih stroškov, zato je bilo sofinanciranje s strani občin
Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba nujno za ohranjanje ter spodbujanje uporabe JJP v
mestu.
Mestni potniški promet vozi med 5.30 in 20.30 s frekvenco 60 minut, ob konicah 30 minut.
Navedena frekvenca je bistveno prenizka za konkurenco osebnim avtomobilom. Primerna
je le za uporabnike, ki nimajo druge možnosti (otroci in mladi do 18. leta ter starejši),
populacija “avtomobilistov” pa javnega prevoza praktično ne uporablja. Ključna ciljna
populacija za zagotavljanje trajnostne mobilnosti pa so prav ljudje, ki bi se lahko peljali z
osebnim avtomobilom, a zaradi številnih ugodnosti (pogoste frekvence – udobnosti – cene)
raje izberejo javni prevoz (Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2006).
Frekvenca mestnega JJP je bistveno prenizka, saj od uporabnikov zahteva dobro
predhodno informiranost oz. poznavanje voznega reda, če se želijo izogniti dolgemu
čakanju na mestni avtobus. Zaradi omenjenega razloga (redke frekvence in nefleksibilnosti
JPP) se ljudje, ki imajo možnost uporabe osebnega avtomobila, odločijo za slednjega,
avtobusi pa vozijo slabo zasedeni.
Frekvenca prevozov v primestna območja je podobna kot frekvenca mestnega prometa v
smereh Šempas in Prvačina, zelo slaba pa proti Mirnu in proti Grgarju, kjer vozi le nekaj
avtobusov dnevno (Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2006).
Potniki iz primestnega območja so potemtakem prisiljeni k uporabi osebnega avtomobila,
kar se odraža v prometnih zgostitvah in primanjkljaju parkirnih prostorov v mestu.
Odnos prebivalcev do javnega potniškega prometa je zelo slab, največ zaradi slabe
razpoložljivosti in slabih izkušenj iz preteklosti; izkazuje se nujnost izvedbe intenzivne
promocije, ki bi javni prevoz predstavljala kot moderen, okolju prijazen in zdrav način
prevoza, v nasprotju z uporabo osebnih avtomobilov (Ipsum, okoljske investicije, d. o .o.,
2006).
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 Mestni promet:
V somestju živi približno 23.500 prebivalcev, za katere je organiziran mestni promet.
Mestni promet poteka na treh progah s štirimi avtobusi (Ipsum, okoljske investicije, d. o.
o., 2006). Na omenjenih linijah je razporejenih 8 postajališč mestnega javnega potniškega
prometa (Avrigo, 2006b).
V nadaljevanju so predstavljene spremembe na področju povečanja števila potnikov
mestnega potniškega prometa v Novi Gorici, ki so bile zabeležene ob uvedbi brezplačnega
mestnega prometa v aprilu 2006.
2004
16656
15448
19211
14535
16065
13523
7036
6125
15709
15598
16492
15512
171910

2005
16979
12679
17540
14637
15355
12474
7459
6318
14854
15877
16006
15299
165477

2006
16227
13845
15817
26403
29382
27031
14959
18016
30561
30941
34208
33344
290734

Število potnikov v mestnem prometu
350000
300000
250000
200000

100000
50000
0

Tabela 3, Graf 3: Število potnikov mestnega prometa v Novi Gorici.
Vir: Avrigo d. d., 2007.
Tabela in graf prikazujeta podatke o številu potnikov v sistemu mestnega javnega
potniškega prometa Nove Gorice.
Razvidno je, da se število potnikov med letoma 2004 in 2005 ni bistveno razlikovalo. V
letu 2005 je bil glede na predhodno leto zabeležen upad števila potnikov za 3,74 %.
Število potnikov se je leta 2006 izrazito povečalo. Podatki za obdobje prvih treh mesecev
leta 2006 se ne razlikujejo bistveno od podatkov v predhodnih dveh letih. Opazne
spremembe so zabeležene od aprila 2006, ko se je število potnikov bistveno povečalo.
Omenjeni porast števila potnikov se je zgodil na račun uvedbe brezplačnega mestnega
javnega potniškega prometa v Novi Gorici.
Brezplačni mestni avtobusni prevoz je v veljavi od 3. 4. 2006 (Avrigo d. d., 2006a).
V Novi Gorici so kot prvi v Sloveniji uvedli brezplačni javni avtobusni promet, ki naj bi
zmanjšal težave s parkiranjem in onesnaženostjo (RTV Slovenija, 2006).
V novogoriški mestni in šempetrsko - vrtojbenski občini, po območju katerih je urejen
mestni avtobusni promet, so se odločili, da bodo z brezplačnimi mestnimi avtobusi
spodbudili prebivalce k redkejši uporabi osebnih avtomobilov za prevoz na delo, v šole in
po
opravkih
(Crnica,
2006).
Sodeč po podatkih o prepeljanih potnikih v mestnem prometu, se je ukrep izkazal za
učinkovitega in je znatno prispeval k povečanju števila potnikov javnega mestnega
prometa, saj je delež potnikov leta 2006 v primerjavi z letom 2005 narasel za 75, 7 % oz.
za 69 % v primerjavi z letom 2004.
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Karta 7: Shema poteka mestnega prometa.
Vir: Avrigo, 2006c.
Uporabniki mestnega prometa so v največji meri dijaki (80 %) in starejši (20 %). Delovno
aktivna populacija v starostnem razponu 18–60 let javnega prevoza praktično ne uporablja
(Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2006).
Omenjeno stanje se nanaša na obdobje pred uvedbo brezplačnega mestnega prevoza.
Čeprav podatki o številu prepeljanih potnikov ne prikazujejo starostne sestave
uporabnikov, je glede na povečanje števila potnikov mogoče sklepati, da bi se profil
uporabnikov lahko spremenil. Vendar pa bodo bistvene spremembe vidne šele v daljšem
časovnem obdobju z izvajanjem celotnega sklopa predvidenih ukrepov.
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 Javni linijski promet
V primestnih naseljih, ob štirih glavnih smereh (Šempas, Branik, Miren, Renče), živi v
oddaljenosti manj kot 500 m od trase avtobusnih povezav 12.500 prebivalcev. Pregled
voznih redov na izbranih smereh je pokazal, da v nobeni smeri frekvenca javnega
avtobusnega prevoza ni konkurenčna osebnim vozilom. Glede na to, da gre za razmeroma
kratke poti (do 30 minut), bi bila sprejemljiva frekvenca največ 30 minut. Vendar pa imajo
najboljše povezave v smeri Šempasa in Prvačine približno urno frekvenco, povezava z
Mirnom je zelo omejeno uporabna, saj je bližnje občinsko središče povezano le s petimi
vožnjami v vsaki smeri dnevno, enako je tudi s smerjo Grgar (Ipsum, okoljske investicije,
d. o. o., 2006).
Iz navedenega pregleda stanja na področju javnega prometa v primestnem območju je
mogoče jasno razbrati vzrok, zakaj JPP večina primestnega prebivalstva ne uporablja. Gre
namreč za neustrezno ponudbo, ki ne omogoča pogostih povezav in dobrega dostopa iz
primestnih naselij v Novo Gorico.
Navedeno je skladno s trditvijo Boleta in Gabrovca, ki trdita, da zmanjšanju števila
potnikov lahko sledi tudi slabšanje ponudbe javnih prevozov. Seveda pa velja tudi obratno,
saj potniki opuščajo uporabo javnega potniškega prometa zaradi preslabe ponudbe (Bole,
Gabrovec, 2006).
Omenjeno vodi v povratni cikel, ki pomeni padec deleža JPP na račun naraščanja deleža
osebnih avtomobilov.
Za dnevno vožnjo v službo s fiksnim delovnim časom bi načelno javni prevoz še lahko
uporabljali. Za popoldanske potrebe pa bi bilo potrebno temeljito izboljšati ponudbo z
dobro
organizacijo in informacijami o voznem redu (Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2006).
Nova Gorica je regionalno središče, na katerega so vezani prebivalci Goriških Brd, Soške
doline do Tolmina in Vipavske doline (Ajdovščina, Vipava). Na tem območju živi okrog
61.500 prebivalcev, od katerih lahko po grobi oceni 10 % potencialno potrebuje potovanja
v Novo Gorico. Tako je potencialnih potnikov iz regije v Novo Gorico približno polovico
toliko, kot je potencialnih potnikov iz primestnih naselij (Ipsum, okoljske investicije, d. o.
o., 2006).
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Karta 8: Postajališča JPP in območja, oddaljena do 500 m od postajališč.
Vir: Ipsum, okoljske investicije, d.o.o, 2006.
Območje MO Nova Gorica je v splošnem precej dobro pokrito s postajališči JPP, pri čemer
pa frekvenca prevozov ni bila upoštevana. Ugotovljeno je bilo tudi, da ima večina
postajališč ustrezno prostorsko razporeditev (Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2006).
Lokacije postajališč JPP so zgoščene ob glavnih prometnicah in sovpadajo s poselitvenim
vzorcem, kar je pomembno z vidika privlačevanja čim večjega števila potencialnih
potnikov.
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 Cestni promet
Stanje na področju cestnega prometa je bilo podano s pomočjo podatkov o povprečnem
letnem dnevnem prometu (PLDP), na podlagi katerih so bili opravljeni nadaljnji izračuni
deleža, ki ga v cestnem prometu predstavlja javni potniški promet.
Prometne obremenitve državnih cest na glavnih prometnih smereh Nove Gorice kažejo
razmerje med potrebo po mobilnosti (skupni promet oz. promet osebnih avtomobilov) v
primerjavi s številom avtobusnih prevozov na določenem odseku cest (Ipsum, okoljske
investicije, d. o. o., 2006).

Tabela 4: PLDP (2004) na izbranih odsekih na primestnem območju Nove Gorice.
Vir: Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2006.
Podatki iz tabele 4 so bili uporabljeni za izračun deleža prometnih tokov, ki ga obsega
javni potniški promet. Uporabljeni so bili odseki regionalnih cest na obravnavanem
območju, kjer poteka spremljanje povprečnega letnega dnevnega prometa.
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Razmerje med številom avtobusov in osebnih vozil prikazuje delež potreb po mobilnosti,
ki jih prebivalci zadovoljijo z javnim prometom. Izdelovalci Načrta trajnostne mobilnosti
na širšem mestnem območju Nove Gorice so ob upoštevanju ocene ad hoc, da je povprečna
zasedenost avtomobila 1,2 potnika/vozilo in zasedenost avtobusov 10 potnikov/vozilo, ob
povprečnem deležu 0,56 % avtobusa/osebno vozilo izračunali, da se z osebnimi vozili
opravi 95,5 % voženj, z javnim potniškim prometom pa 4,5 % (Ipsum, okoljske investicije,
d. o. o., 2006).
Izračunana ocena, ki pripada javnemu potniškemu prometu, je v primerjavi z oceno, da
mestni potniški promet redno uporablja manj kot 2 % prebivalcev, skoraj za polovico višja.
Višja ocena je lahko posledica tega, da vsi prebivalci ne opravljajo dnevnih poti (otroci,
starejši, ljudje, ki delajo blizu doma), lahko pa je tudi povprečna zasedenost avtobusa nižja
od 10 potnikov/vozilo. Kakorkoli pa sta obe oceni v istem velikostnem razredu, kar
pomeni, da je na območju Nove Gorice delež poti, opravljenih z javnimi prevoznimi
sredstvi, manjši od 5 % (Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2006).
Na področju cestnega prometa in prometne varnosti je izpostavljena najbolj ogrožena in
hkrati najbolj nevarna kategorija udeležencev v prometu, mladi med 18. in 25. letom
starosti, katerih izpostavljenost se dodatno poveča zlasti v nočnem času ob petkih in
sobotah, ko večkrat vozijo pod vplivom alkohola.
 Nemotorizirani promet
Na področju nemotoriziranega prometa so izpostavljene naslednje ključne značilnosti:
- mestna infrastruktura ne zagotavlja povsod varnega nemotoriziranega prometa
- prostorska ureditev vpliva na slabo dostopnost do storitev
- velike potrebe po dnevni fizični mobilnosti (Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2006).
Javni prevoz ni edina alternativa avtomobilom. Če mesta vzpodbujajo kolesarjenje in
uporabo
javnih prevoznih sredstev, lahko zmanjšajo rabo osebnega avtomobila. Čeprav ostaja delež
lastništva osebnega avtomobila enak, se njegova uporaba zmanjša (Kolesarjenje – za lepšo
prihodnost mest, 2001).
Razen zelo učinkovite kolesarske povezave Šempeter–Nova Gorica ob železniški progi je
v mestu malo kolesarskih prog, primanjkuje pa tudi ostale kolesarske infrastrukture,
predvsem varnih parkirišč za kolesa.
V okviru strategije prostorskega razvoja se načrtuje kolesarska povezava ob potoku Koren,
sicer pa je omrežje kolesarskih stez neustrezno. Na glavnih primestnih relacijah je še vedno
edina možnost vožnja po cestah, kjer poteka promet z veliko hitrostjo, zato je taka vožnja
nevarna, zlasti za mlajše in starejše kolesarje (PNZ svetovanje projektiranje d. o. o., 2006).
Na območju Nove Gorice je kolesarsko omrežje nepopolno. Na voljo so zgolj posamezne
kolesarske povezave, sistem pa ni sklenjen. Opozoriti je potrebno tudi na odsotnost stojal,
varnih parkirišč in kolesarnic, kar predstavlja omejevalni dejavnik za vsakodnevno
kolesarjenje, saj koles ni mogoče varno odložiti.
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 Organiziranost sistema mobilnosti
V MO Nova Gorica skrbi za prometno politiko Oddelek za gospodarske javne službe, za
urejanje prostora in varovanje okolja, kot zelo pomembna vidika prometne politike, pa
skrbi Oddelek za okolje in prostor. Zakon o prevozih v cestnem prometu lokalnim
skupnostim dovoljuje organizacijo mestnega prometa. Glede na to, da Mestna občina
Nova Gorica nima več kot 100.000 prebivalcev, ta gospodarska javna služba ni obvezna,
vendar pa jo je Mestna občina prostovoljno uvedla, zagotavlja pa tako mestni kot tudi
linijski javni potniški promet. Lokalno gospodarsko javno službo mestnega potniškega
prometa opravlja koncesionar Avrigo (Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2006).
V MO Nova Gorica delujejo nekatere nevladne organizacije, ki spodbujajo posamezne
trajnostne oblike mobilnosti in osveščajo prebivalce (Goriško društvo za kakovost bivanja,
Zveza šoferjev in avtomehanikov, Svet za preventivo in vzgojo itd.), (Mestna občina Nova
Gorica, 2007).
Goriško društvo za kakovost bivanja organizira okrogle mize z gostujočimi strokovnjaki v
povezavi z aktualnimi tematikami okolja in družbe in prireja vsakoletne akcije ob
evropskem tednu mobilnosti (Goriško društvo za kakovost bivanja, 2006).
 Povzetek pregleda sedanjega stanja
Pregled stanja in organiziranosti sistema mobilnosti v Novi Gorici se osredotoča na
organiziranost prometnega sistema s poudarkom na problematiki mestnega javnega
potniškega prometa.
V nasprotju s podrobno analizo prometnega sistema so podane zgolj osnovne informacije o
obravnavanem urbanem območju, saj so navedeni zgolj podatki o številu prebivalcev
obravnavanega območja in sosednjih občin, ki so vključene v nekatere segmente načrta.
Poleg omenjenih podatkov vsebuje obravnavani dokument tudi podatke o številu
prebivalcev, ki se nanašajo na potencialne uporabnike javnega potniškega prometa. Opaziti
je odsotnost osnovnih informacij o velikosti urbanega območja, o prostorskem razvoju in
sedanji prostorski zgradbi mesta, čeprav gre za temeljne dejavnike, ki vplivajo na ureditev
in delovanje prometnega sistema.
Snovalci Načrta trajnostne mobilnosti v analizo stanja niso vključili sestavin, ki po mnenju
ekspertne skupine EK dodatno povečujeta kakovost TMPN: gre torej za odsotnost ocene
preteklih načrtov in napovedi prihodnjega razvoja. Razlog za odsotnost prve navedene
vsebine izhaja iz dejstva, da velja Načrt trajnostne mobilnosti za prvi primer trajnostne in
celostne obravnave prometne problematike v Novi Gorici. Napoved prihodnjega razvoja
neposredno ni podana, izražene pa so težnje za izboljšanje sistema mobilnosti in usmeritve,
na kakšen način bi bilo potrebno ukrepati.
4.4.1.3. Strategija za doseganje ciljnega stanja
Potrebno je določiti sklope ukrepov za doseganje želenega stanja ter izbrati pristope, ki
bodo uporabljeni pri izvajanju načrta (Plevnik, 2004b).
Ukrepi, ki jih podaja Načrt trajnostne mobilnosti, so bili identificirani na podlagi
ugotovitev analize stanja in na dodatnih delavnicah. Pri predlogu ukrepov so bile
upoštevane potrebe, zakonodajni okvir ter zmogljivosti Mestne občine Nova Gorica za
izvajanje ukrepov.
Ukrepi so razvrščeni v pet strateških ciljev, ki so bili že predhodno omenjeni, v sledečem
poglavju pa bodo obravnavani podrobneje:
- izboljšanje javnega potniškega prometa
- spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa (kolesarjenje, hoja)
- večja varnost
- boljša organiziranost sistema mobilnosti
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- parkiranje (Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2006).
Evropska komisija priporoča, da je cilje potrebno določiti tako, da temeljijo na analizi
stanja, da so maloštevilni in reprezentativni glede na vizijo TMPN, da so tehnično merljivi
s predhodno določenimi kazalniki, tako dolgoročni kot kratkoročni, pomembno pa je tudi,
da je načelo trajnostnega razvoja integrirano v vseh udeleženih sektorjih (Wolfram,
2004b).
Cilji Načrta trajnostne mobilnosti izhajajo iz analize stanja. Njihovo število (5 strateških
ciljev) ni preobsežno, določeni so skladno z vizijo razvoja sistema mobilnosti urbanega
območja.
Kazalniki za spremljanje doseganja posameznega cilja so določeni na ravni dejavnosti, za
katere je predvideno izvajanje v okviru posameznega zastavljenega cilja.
Načrt trajnostne mobilnosti vsebuje navedbo posameznih dejavnosti v okviru navedenih
ciljev z nosilci, izvajalci, oceno stroškov ter terminom izvajanja ukrepov. Pri vsakem
ukrepu so navedeni tudi indikatorji za spremljanje učinka ukrepa.
Določitev ciljnega stanja, ki naj bo vidno kot rezultat priprave in izvajanja TMPN, je v
primeru Načrta trajnostne mobilnosti izvedeno po prednostnih področjih.
V sklopu ukrepov na področju javnega potniškega prometa je predvidena razširitev
območja mestnega prometa v primestje, kar bi pomenilo pokritost 50 % prebivalcev v
oddaljenosti do 500 m od postajališč javnega prometa ter uskladitev z državnim linijskim
prevozom. Predvideva se zagotovitev minimalne frekvence 20 minut in vožnje v nočnem
času, uporabo manjših vozil v prometno manj obremenjenih delih dneva in vozil z veliko
kapaciteto za vožnje ob konicah. Načrtovana je promocija rabe JPP, dvig podobe javnega
prometa in izvedba družabnih in zabavnih dogodkov na avtobusih JPP. Pomembna je tudi
ustrezna opremljenost postajališč z informacijami o prihodih. Na področju financiranja JPP
se ukrepi nanašajo na financiranje iz povišanja parkirnin ter preusmeritve deleža sredstev,
ki se zdaj namenjajo za prometno infrastrukturo (Ipsum, okoljske investicije, d. o. o.,
2006).
V sklopu spodbujanja nemotoriziranega prometa je načrtovana izgradnja hrbtenice
kolesarskih stez v smereh Kromberk, solkanski most, Volčja Draga - Šempeter (občina
Šempeter - Vrtojba), Miren (občini Miren - Kostanjevica in Šempeter - Vrtojba).
Zagotoviti je potrebno tudi ustrezna parkirišča za kolesa na pomembnih točkah v mestu ter
vzpostaviti dodatno ponudbo izposoje koles (Drašler, Špendl, 2006).
Poleg kolesarjenja je pomembna oblika nemotoriziranega prometa hoja, ki je za
premagovanje kratkih razdalj ugodna izbira.
Načrt trajnostne mobilnosti kot ukrep v sklopu cilja spodbujanja nemotoriziranih oblik
prometa določa razširitev peš con v mestu, pomembno pa je tudi osveščanje za hojo na
kratke razdalje s pomočjo javnih akcij (Drašler, Špendl, 2006).
V sklopu ukrepov za zagotavljanje varnosti je poudarek na povečanju varnosti mladih
voznikov s preusmeritvijo na javni promet. V zvezi s parkiranjem sklopi ukrepov
predvidevajo oblikovanje parkirne politike, ki spodbuja preusmeritev na večjo uporabo JPP
ter prostorsko in finančno omejitev možnosti parkiranja za uporabnike osebnih
avtomobilov.

56

Prostorsko načrtovanje za trajnostno mobilnost, ki deluje v smeri zgoščanja poselitve ob
postajališčih JPP ter preprečevanja dislociranih območij z veliko prometa, igra pomembno
vlogo pri organizaciji sistema mobilnosti (Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2006).
Razpršen vzorec poselitve favorizira uporabo osebnega avtomobila, zato so poselitvene
zgostitve bistvene v procesu preusmerjanja uporabnikov osebnega prometa na JPP.
Načrt trajnostne mobilnosti predvideva številne ukrepe v okviru vsakega izmed petih
ciljev.
Čeprav so izbrani cilji maloštevilni, so dejavnosti v sklopu posameznega cilja številne. Ob
tem se postavlja vprašanje učinkovitega izvajanja vseh zastavljenih ciljev v predvidenih
časovnih obdobjih. Omenjeno zahteva zagotovitev potrebnih finančnih sredstev,
sodelovanje vseh udeleženih akterjev in vključevanje javnosti.
4.4.1.4. Načrtovani ukrepi
Načrt trajnostne mobilnosti se nanaša na časovno obdobje 5 let (2006–2010).
V časovnem obdobju, na katerega se nanašajo ukrepi, so za posamezne dejavnosti
predvideni krajši časovni intervali, na katere se nanašajo izbrane aktivnosti. V večini
primerov gre za časovno obdobje 1–2 leti.
Obravnavani dokument podaja opis izvajanja izbranih ukrepov v sklopu dejavnosti za
doseganje zastavljenih strateških ciljev.
Za posamezni ukrep je naveden njegov cilj ter zbrani kazalci za spremljanje uspešnosti
izvajanja. Podan je opis dela po posameznih korakih, ki so nujno potrebni v procesu
izvedbe ukrepa. Navedene so odgovorne osebe ter druge organizacije, ki jih je potrebno
vključiti v izvajanje, poleg tega pa so identificirane prednosti in slabosti vsakega
posameznega ukrepa.
Podan je finančni obseg in določeni viri finančnih sredstev. Pri določitvi finančnih virov ni
opredeljen postopek, na podlagi katerega je bil finančni obseg določen, kakor tudi ni
opredeljeno, ali proračun Mestne občine omogoča in predvideva zagotovitev potrebnih
finančnih sredstev.
Glede na navedeno, je bilo ugotovljeno, da Načrt trajnostne mobilnosti sledi priporočilom
Evropske komisije, ki se nanašajo na vsebinske zahteve poglavja o sklopih ukrepov,
vendar ne v celoti.
Po mnenju Plevnika je potrebno za vsak posamezni ukrep podati tudi program zbiranja
podatkov in spremljanja stanja ter navesti, kako posamezni ukrep prispeva k drugim
ciljnim sklopom (Plevnik, 2004b), vendar pa so bile omenjene možnosti v Načrtu
trajnostne mobilnosti prezrte.
Evropska komisija zastopa stališče, da je pri pripravi TMPN in izboru ukrepov potrebno
upoštevati določena načela oz. prednostna vsebinska področja.
- Splošna načela
Iz načrtovanih dejavnosti in ukrepov mora biti razvidna integriranost prometnega sektorja
z ostalimi sektorji. Upoštevati je potrebno načelo omejevanja prometnih tokov. V ta namen
je potrebno zagotoviti dobro dostopnost storitev za uporabnike ter spodbujati uporabo
informacijskih tehnologij, s čimer se zmanjša potreba po mobilnosti, kar se kaže v
zmanjšanju števila potovanj (Wolfram, 2004a).
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Podrobnejši pregled ukrepov po posameznih dejavnostih pokaže, da so bila navedena
splošna načela v večji meri upoštevana. Zahteva po integriranosti prometnega sektorja z
ostalimi je vključena v 4. strateški cilj (boljša organizacija sistema mobilnosti), v okviru
katerega so bile predvidene dejavnosti z namenom uvedbe prometnega načrtovanja za
trajnostno mobilnost. Omenjeno bi omogočilo integracijo prometa s prostorskim
načrtovanjem.
Ukrepi predvidevajo preprečevanje razpršenega vzorca poselitve izven območij, pokritih s
postajališči JPP, ter omejevanje umeščanja dejavnosti, ki generirajo velike prometne
tokove (npr. trgovski centri, poslovne cone) izven območij, povezanih z JPP.
Učinkovit pristop za zmanjšanje prometnih potreb je oblikovanje kompaktnega mesta in
zagotavljanje mešane urbane strukture (Wolfram, 2004b). Omenjeno za Novo Gorico v
veliki meri ne velja, vendar pa v Načrtu trajnostne mobilnosti ukrepi za doseganje le-tega
niso predvideni.
Načelo omejevanja prometnih tokov je upoštevano v sklopu 1. in 5. strateškega cilja
(Izboljšanje javnega potniškega prometa in Parkiranje).
Ukrepi predvidevajo zmanjšanje prometnih tokov z osebnimi avtomobili na račun
preusmeritve na JPP. Obenem je predvideno tudi zmanjšanje prometa v središču mesta, k
čemur bi prispevala uvedba P + R (park + ride) sistema na vseh mestnih vpadnicah.
V sklopu zagotavljanja dostopnosti storitev "od vrat do vrat" je predviden zgolj en ukrep:
spodbujanje dela na daljavo (osveščanje, predavanja o možnostih za gospodarstvo in
upravo).
Spodbujanje javnega prevoza in nemotoriziranih oblik prometa je načrtovano z uvedbo
višjih cen parkiranja ter usmerjanjem dela finančnih sredstev iz parkirnin za financiranje
javnega potniškega prometa. Omenjeni ukrep ni zastavljen celostno, saj predvideva zgolj
preusmerjanje sredstev, ne zagotavlja pa dejanske rešitve problema.
- Upravljanje s prometom
Obravnavali smo ustreznost Načrta trajnostne mobilnosti pri upoštevanju priporočil na
področju upravljanja s prometom.
Analiza TMPN na primeru urbanega območja Nove Gorice pokaže, da načrt predvideva
ukrepe za zmanjševanje prometnih zgostitev prizadevanja za racionalnejšo rabo vozil.
Omenjeno je mogoče doseči z omejitvami za osebne avtomobile, z učinkovito parkirno
politiko, z omejevanjem dostopa v mestna središča, z omejevanjem uporabe energetsko
neučinkovitih vozil itd. Aktivnosti morajo biti usmerjene tudi v zmanjševanje deleža
motoriziranega prometa (Byers Owen Clark, 2005).
Na območju Nove Gorice so v povezavi s problematiko parkiranja določene 3 dejavnosti,
ki naj bi prispevale k zmanjšanju prometnih zgostitev ter k hkratnemu upadu uporabe
osebnih avtomobilov (ureditev javnih parkirišč na obrobju mesta, umik parkirnih prostorov
z ulic in spodbujanje nemotoriziranega prometa z višjimi cenami parkiranja), (Ipsum,
okoljske investicije, d. o. o., 2006).
Ukrepi so podani zelo posplošeno, brez navedbe možnosti ukrepanja v predvideni smeri.
Na področju upravljanja s prometom se v urbanih območjih velik pomen pripisuje
spremembi deležev posameznih prometnih načinov v prid javnemu prometu in
nemotoriziranim oblikam prometa (modal shift). Na področju upravljanja z mobilnostjo se
ključni ukrepi nanašajo na uravnavanje ponudbe in povpraševanja, na finančne instrumente
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(uporabnine za prometno infrastrukturo) ter na aktivno ozaveščanje javnosti o nujnosti
zagotavljanja trajnostnega mestnega prometnega sistema (Wolfram, 2004a).
Ukrepi obsegajo posodabljanje in izgradnjo manjkajoče infrastrukture ter raznovrstne
oblike spodbujanja uporabe javnega prometa. Zavirati je potrebno prekomerno uporabo
osebnega avtomobila v primeru, da gre za potovanje na območju, kjer je organiziran JPP.
Glede na to, da je od 3. 4. 2006 v Novi Gorici mestni javni potniški promet brezplačen, je
potrebno osveščati ljudi o obstoječi možnosti.
Dejavnosti, s katerimi je načrtovano spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa na
širšem urbanem območju Nove Gorice, se nanašajo na oblikovanje pozitivne podobe
potnika JPP in uporabe JPP. V ta namen se predvideva priprava promocijskega gradiva
(ozaveščevalni film, članki, tiskani oglasi, zloženke). Eden izmed predvidenih ukrepov
vključuje akcijo "Vozovnica JPP namesto denarja", s katerim bi podjetja in organizacije
svoje zaposlene spodbujali k uporabi javnega prometa za prevoz na delo. Med ukrepe za
spodbujanje uporabe JPP je uvrščena tudi organizacija dogodkov na avtobusih. Za
učinkovito delovanje JPP je potrebno zagotoviti ustrezno opremljenost postajališč javnega
potniškega prometa z voznimi redi ter namestitvijo informacijskih točk z elektronskim
obveščanjem potnikov ter avtomatov za izdelavo vozovnic (Ipsum, okoljske investicije, d.
o. o., 2006).
Med temeljnimi vsebinskimi zahtevami TMPN je tudi obravnava tovornega prometa in
logistike, vendar pa omenjeno vsebinsko področje ni vključeno v Načrt trajnostne
mobilnosti.
Na področju upravljanja s prometom igra pomembno vlogo uporaba inteligentnih
prometnih sistemov, ki prispeva k večji učinkovitosti v delovanju prometnega sistema
(Wolfram, 2004c).
Ukrepi Načrta trajnostne mobilnosti predvidevajo uporabo omenjenih informacijskih
tehnologij na področju informiranja potnikov.
- Razvoj čistega in pravičnega prometnega sistema
Na omenjenem področju je v Načrtu trajnostne mobilnosti predviden ukrep uporabe
biogoriv v javnem potniškem prometu. Na področju varnosti so predvideni ukrepi za
povečanje varnosti mladih voznikov s preusmeritvijo na JPP. Glede na to, da gre za
najbolj ogroženo skupino udeležencev v prometu, je izbor ciljne skupine utemeljen, vendar
pa se ob tem pojavlja nujnost zagotavljanja varnejšega prometnega sistema za vse
prometne udeležence.
4.4.1.5. Finančni načrt
Finančni načrt je bil izdelan za celotni Načrt trajnostne mobilnosti na širšem urbanem
območju Nove Gorice. Potrebna finančna sredstva so opredeljena po posameznih strateških
ciljih, kakor tudi ločeno za posamezne ukrepe. Predstavljena je analiza stroškov, kjer so
sredstva razdeljena po predlaganih korakih, navedeni pa so tudi predvideni viri
financiranja.
Potrebno bi bilo izdelati analizo potencialnih virov financiranja ter zagotoviti nepristransko
in pravično razdelitev stroškov med udeležene akterje (Wolfram, 2004a), česar pa (razen
navedbe virov financiranja) Načrt trajnostne mobilnosti ne vsebuje.
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V finančni načrt prav tako ni vključena analiza koristi, ki bi jih dosegli z vsakim
predlaganim ukrepom.
4.4.1.6. Merjenje in ocenjevanje
Načrt trajnostne mobilnosti ne vsebuje vsebin, v katerih bi bil zajet pregled monitoringa
izvedbe omenjenega načrta ter naveden potek zbiranja podatkov in njihove analize.
Prav tako vanj ni vključena predstavitev načina sprejemanja pravnih ukrepov. Potek
prilagajanja celotnega načrta je povzet s pomočjo navedbe delavnic, ki so bile organizirane
v procesu priprave Načrta trajnostne mobilnosti.
Čeprav je v Načrtu trajnostne mobilnosti določen izbor kazalnikov za spremljanje izvajanja
prometnega načrta, pa na voljo ni poročil o dejanskem izvajanju načrta, ki bi bila dostopna
širši javnosti oz. ni navedeno, v kakšnih časovnih intervalih naj bi bilo izvedeno poročanje
o izvajanju načrta.
Na spletnih straneh Mestne občine Nova Gorica je mogoče zaslediti nekaj informacij,
povezanih z izvajanjem Načrta trajnostne mobilnosti:
"V Novi Gorici se je v zadnjem letu dogodilo več sprememb na področju trajnostne
mobilnosti: brezplačen mestni potniški promet, subvencije za dijake Mestne občine za
primestni avtobusni prevoz, začetek gradnje kolesarske steze ob Erjavčevi ulici, izdelana
strokovna podlaga za enotno urbano opremo (kolesarnice), izdelane strokovne podlage za
ureditev parkiranja ob Cankarjevi ulici itd. Podlaga in vzpodbuda temu je vsekakor tudi
leta 2005 dokončan Načrt trajnostne mobilnosti v Mestni občini Nova Gorica." (Mestna
občina Nova Gorica, 2006a).
Če povzamemo, je bilo v analizi ugotovljeno, da Načrt trajnostne mobilnosti ne ustreza
priporočilom Evropske komisije glede monitoringa, saj omenjene vsebinske zahteve ne
izpolnjuje.
4.4.1.7. Postopek sprejema načrta in izvajanje ukrepov
Lokalnim oblastem je prepuščena odgovornost, da same sprejmejo načrt ter zagotovijo
njegovo izvajanje (Byers Owen Clark, 2006).
Po mnenju Plevnika bi bilo v TMPN potrebno vključiti opis postopkov za vse faze načrta,
torej za pripravo, sprejem ter ocenjevanje (Plevnik, 2004b). V Načrt trajnostne mobilnosti
navedbe o poteku vseh omenjenih postopkov niso vključene.
Glede na to, da poročil o izvajanju Načrta trajnostne mobilnosti ni na voljo, je bil v sklopu
primerjalne analize opravljen intervju z občinsko upravo Mestne občine Nova Gorica.
Informacije sta posredovala načelnik Oddelka za okolje in prostor g. Niko Jurca in vodja
službe za okolje ga.Vanda Mezgec.
Mestni svet se je z dokumentom seznanil septembra 2005, vendar ni šlo za sprejem Načrta
trajnostne mobilnosti kot obvezujočega dokumenta za izvajanje projektov na področju
prometa. Načrt trajnostne mobilnosti se v večji meri upošteva kot študijo sistema
mobilnosti v Novi Gorici, predvidene ukrepe pa se upošteva kot koristno sugestijo pri
urejanju prometne problematike mestnega območja. Nekateri ukrepi, ki so jih določili
snovalci Načrta trajnostne mobilnosti, so upoštevani pri načrtovanju proračuna mestne
občine (Jurca, Mezgec, 2007).
V sklopu cilja Spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa je predvidena dejavnost
izgradnja sistema kolesarske infrastrukture (Ipsum, okoljske investicije, d. o. o., 2006);
gradnja posameznih odsekov kolesarskih prog se udejanja tudi v praksi. 14. marca 2007 se
izteče obstoječa koncesijska pogodba za izvajalca mestnega potniškega prometa (Mestna
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občina, 2005b). Mestna uprava pripravlja koncesijsko pogodbo za izvajalca mestnega
potniškega prometa (Jurca, Mezgec, 2007).
Dokument je strokovna podlaga in pripomoček pri pripravi razvojnih programov in letnih
proračunov ter drugih prostorskih dokumentov, ki jih občina pripravlja (Mestna občina
Nova Gorica, 2006b).
Čeprav bi bilo potrebno pri sprejemanju posameznih odločitev imeti Načrt trajnostne
mobilnosti ves čas v glavi, ga upoštevati, trenutno ni tako. Obravnavani načrt se izvaja bolj
kot priporočilo, vendar pa je ukrepanje na posameznih področjih na vsak način bilo
spodbujeno tudi s strani predvidenih dejavnosti v sklopu Načrta trajnostne mobilnosti
(Jurca, Mezgec, 2007).
V primeru Načrta trajnostne mobilnosti ne gre za izvedbeni dokument. Ima pa namen in
vlogo priročnika ali pa nekega usmerjevalca pri vseh delovanjih Mestne občine in pri
sprejemanju nadaljnjih konkretnih ukrepov, ki segajo na področje prometa (Mestna občina
Nova Gorica, 2005c).
4.4.1.8. Zaključki in priloge
V prilogi bi bilo potrebno podati seznam kontaktnih naslovov vseh udeleženih akterjev pri
pripravi in izvajanju trajnostnega mestnega prometnega načrta, kar bi uporabnike
(udeležene akterje in širšo javnost) usmerilo na prave naslove ter omogočilo pridobitev in
izmenjavo ustreznih informacij, izkušenj in praks (Wolfram, 2004a).
Načrt trajnostne mobilnosti omenjenih vsebin ne vključuje, kar pomeni, da je pridobivanje
nadaljnjih informacij prepuščeno uporabnikom.

61

5. PROMETNA POLITIKA SLOVENIJE
Državni zbor Republike Slovenije je 3. maja 2006 sprejel Resolucijo o prometni politiki
Republike Slovenije (Intermodalnost: čas za sinergijo). Vizija Resolucije je s prometno
politiko odgovarjati na izzive in omogočiti sinergijsko delovanje različnih prometnih sistemov. Dokument opredeljuje izhodišča, cilje, ukrepe za doseganje ciljev in ključne nosilce
prometne politike (Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, Intermodalnost: čas
za sinergijo, 2006).
Obravnavani dokument na sodoben, kratek in enostaven način v izhodiščih, viziji, ciljih in
ukrepih določa temeljne usmeritve prometne politike za prihodnost. Glavni kazalniki se
nanašajo na mobilnost, dostopnost, okolje in varnost, gospodarski razvoj, optimalno
izkoriščenost virov, intermodalnost/interoperabilnost ter uravnoteženost med transportnimi
sistemi (Ministrstvo za promet, 2007).

Slika 6: Cilji in strategije trajnostne prometne politike.
Vir: Upravljanje in brzdanje mestnega prometa, 2003.
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Shema prikazuje različne tipe prometnih strategij ter njihove temeljne usmeritve. Temeljni
cilji trajnostne prometne politike se nanašajo na učinkovitost prometnega sistema, na
zmanjšanje porabe energije in varovanje okolja (z uporabo obnovljivih virov, alternativnih
goriv, okolju prijaznejših prometnih sredstev ipd.).
Osnovne prometne strategije so namenjene splošnemu izboljšanju učinkovitosti v
delovanju prometnega sistema. Pomembna sestavina zagotavljanja trajnostnega
prometnega sistema je zmanjševanje deleža osebnih avtomobilov, ki v večini mest
prevladuje med prometnimi načini, na račun priprave in izvajanja strategij, usmerjenih k
pospeševanju hoje, kolesarjenja in javnega potniškega prometa.
5.1. Cilji prometne politike Slovenije
Splošni cilji prometne politike na nacionalni ravni so prioritetno razvrščeni tako:
1. internalizacija zunanjih stroškov, ki jih povzroča promet
2. doseganje družbenega optimuma v delu, ki se nanaša na prometni sektor
3. povečanje prometne varnosti in varovanja
4. učinkovita poraba energije in čisto okolje
5.povečanje obsega in kakovosti javnega potniškega cestnega in železniškega prometa
6. prenos blaga v tranzitu na železnico
7. usklajeno delovanje celotnega transportnega sistema
8. vzpostavljanje arhitekture inteligentnih transportnih sistemov z uveljavljanjem
regionalnih, nacionalnih in evropskih specifičnosti, usmeritev ter interesov
9. ozaveščanje in informiranje prebivalstva o trajnostni mobilnosti
10. zagotovitev potrebne prometne infrastrukture tako za kopenski kot tudi pomorski in
zračni transport, ki bo sledil načelom trajnostnega in skladnega regionalnega razvoja
11.zagotovitev zanesljivega, varnega, cenovno konkurenčnega in okolju prijaznega
transporta v tovornem in potniškem prometu
12. optimalno izkoriščanje razpoložljivih virov
13. vzpostavitev delovanja učinkov tržnega gospodarstva
14. deregulacija posameznih podsistemov prometa in prodaja državnih lastniških deležev,
skladno z obstoječo zakonodajo, kjer ni ogrožen javni interes, zasebni ponudniki pa z
načelom tržnega gospodarstva lahko zagotovijo konkurenčnejšo in kakovostnejšo storitev,
pri čemer se stopnja varnosti ne sme znižati
15. natančno usmerjanje fiskalnih ukrepov za zagotavljanje tistih storitev, ki jih z načeli
tržnega gospodarjenja ni mogoče zagotoviti samih po sebi (Resolucija o prometni politiki
Republike Slovenije …, 2006, str. 6254).
Poleg splošnih ciljev je mogoče izpostaviti specifične cilje, ki se nanašajo na urbana
območja.
Na področju potniškega prometa je, upoštevajoč cilje posameznih sistemov z vidika
prometne politike, prioritetno doseganje mobilnosti uporabnikov v celovit sistem javnega
potniškega prometa, katerega cenovna atraktivnost in kakovost storitev bo spodbudila
preusmeritev potnikov iz osebnega v javni potniški promet, saj je učinkovit sistem javnega
potniškega prometa v javnem interesu. Za spremembo potovalnih navad v mestih je treba
izvajati ukrepe spodbujanja pešačenja, uporabe koles in javnega potniškega prometa ter
dvigovanja ekološke ozaveščenosti prebivalcev. Podpirati je treba izvajanje cenovno
nezahtevnih ukrepov upravljanja z mobilnostjo. Eden od pomembnejših ciljev prometne
politike je povezati kolesarske steze s postajališči javnega potniškega prometa in
parkirnimi površinami za motorna vozila (Državni zbor RS, 2007).
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5.2. Odzivi na Resolucijo o prometni politiki Slovenije
Resolucija o prometni politiki je pri strokovni in širši javnosti sprožila številne odzive.
Po mnenju Zupančiča predstavlja dokument Resolucija o prometni politiki Republike
Slovenije vsakokratno domačo nalogo vseh slovenskih prometnih ministrov po
osamosvojitvi. Meni, da oblika Resolucije nikogar pravno ne obvezuje, saj nima sankcij,
kar pomeni, da bodo omenjeni dokument upoštevali le tisti, ki jim bo to ustrezalo, drugi ga
pač ne bodo (Zupančič, 2006).
Plevnik, Ogrin in Živčičeva trdijo (Ogrin, Plevnik, Živčič, 2006, str. 437): "Resolucija za
prometno politiko Slovenije je dokument brez zavez, ciljev in kazalcev in kot takšen ne
more predstavljati potrebnega okvira za razvoj trajnostne mobilnosti v Sloveniji."
Resolucija ni bila oblikovana demokratično in zato nima podpore javnosti. Šlo naj bi zgolj
za izdelek Ministrstva za promet, ki nikoli ni doživel javne obravnave (Fokus, 2006).
Glede na omenjeno, je nujno potrebno prizadevanje civilne družbe za vzpostavitev okvira
zagotavljanja trajnostne mobilnosti skozi sodelovanje v pripravi dokumentov, ki imajo za
cilj ureditev specifičnih področij znotraj prometa (Ogrin, Plevnik, Živčič, 2006).
Kritika Resolucije gre na račun odsotnosti jasnih ciljev in načel, saj naj bi v primeru t. i.
ciljev, ki jih dokument navaja, šlo prej za ukrepe kot cilje, obenem pa tudi ni jasno
definirano, kaj želi Resolucija doseči. Resolucija tudi ni finančno ovrednotena, kar
postavlja izvedbo njenih ukrepov pod velik vprašaj. Jasno sta favorizirana cestni in letalski
promet. Analiza je pokazala, da ima v dokumentu cestni promet še vedno prednost pred
trajnostnimi oblikami prometa (železnico, kolesom in možnostjo kombiniranja oblik
prevozov). Omenjeno je najbolje razvidno v poglavju o infrastrukturi, kjer je cestna
infrastruktura jasno favorizirana (Fokus, 2006).
V Resoluciji se očitno vidi tudi nevključevanje problema javnega prevoza, predvsem pri
gradnji novih stanovanjskih sosesk, kjer dostopnost z javnim prevozom ni stvar urbanistov,
niti mesta, še manj pa države; izjema so le nekatera območja okrog Ljubljane (Zupančič,
2006).
V dokumentu niso predstavljeni nekateri ključni ukrepi za razvoj trajnostne mobilnosti (kot
npr. povečanje energetske učinkovitosti vožnje in vozil), poleg tega pa so ukrepi
ozaveščanja in informiranja, ki so prav tako ključni, omenjeni zgolj obrobno. O ukrepih
spodbujanja potrošnje trajnostnih vrst prevoza prav tako ni skoraj niti besede (Fokus,
2006).
5.2.1. Koalicija za trajnostno prometno politiko
Slovenska civilna družba je kot odgovor na netrajnostno prometno politiko oblikovala
Koalicijo za trajnostno prometno politiko (Ogrin, Plevnik, Živčič, 2006).
"Koalicija za trajnostno prometno politiko nasprotuje predlagani Resoluciji o prometni
politiki Slovenije, ker je bila sprejeta za zaprtimi vrati in ker neustrezno odgovarja na
izzive mobilnosti." (Umanotera, 2007).
Med ključne ukrepe za razvoj trajnostne mobilnosti je bila uvrščena težnja, naj prometna
politika Republike Slovenije aktivno poseže v problematiko mestnega prometa (Ogrin,
Plevnik, Živčič, 2006).
Na odsotnost specifične obravnave prometnih vprašanj v mestnih območjih opozarja tudi
Zupančič, saj meni, da mestni promet izkazuje skoncentrirano stanje prometnega sistema v
državi. Kljub temu pa Resolucije mesta kot najbolj problematična območja ne zanimajo,
saj jih nikjer ne omenja (Zupančič, 2006).
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Resolucija je sicer poskus, da se prometna politika v naši državi uredi strateško, vendar pa
Koalicija za trajnostno prometno politiko Slovenije meni, da je neprimerna, saj s takšno
osnovo ne bomo rešili izzivov mobilnosti, ki se odpirajo pred nami (Trajnostna mobilnost).
5.3. Prometna politika in TMPN
V skladu z dokumentom Evropske komisije "Poročilo o tematski strategiji o okolju v
urbanih območjih" je Koalicija za trajnostno prometno politiko predlagala, naj Vlada RS s
pomočjo Evropske komisije spodbudi in podpre večja slovenska mesta (vsaj 11 mestnih
občin) pri pripravi in sprejemu trajnostne mestne prometne strategije (Koalicija za
trajnostno prometno politiko, 2006).
S pomočjo uvajanja TMPN bi bilo mogoče preseči pomanjkljivosti strateškega načrtovanja
prometa v RS, saj bi vpeljava trajnostnega pristopa k urejanju mestnega prometa pomenila
premik od infrastrukturnih in parcialnih poudarkov obravnave prometnega sistema na
neinfrastrukturne in celostne. Na ta način bi večjo težo dobili vsebinski cilji sodobnega
upravljanja mobilnosti, kot so spodbujanje k večji uporabi alternativnih načinov prevozov,
izboljšanje dostopnosti do novosti v prometnem sistemu, povečanje učinkovitosti
obstoječih načinov prevoza in zmanjševanje obsega in rasti prometa z omejevanjem
števila, dolžine in potrebe po motoriziranih oblikah potovanj (Ogrin, Plevnik, Živčič,
2006).
V dokumentu "Teze za trajnostno prometno politiko Slovenije", ki ga je izdala omenjena
Koalicija, je kot cilj, ki naj bi ga vsebovala prometna politika RS, navedeno: "Do leta 2008
morajo imeti vse mestne občine v Sloveniji izdelano trajnostno prometno strategijo."
(Koalicija za trajnostno prometno politiko, 2006, str. 16).
Izpostavljena je bila tudi potreba po temeljiti prenovi in posodobitvi sistema javnega
potniškega prometa ter poudarjen pomen upravljanja s prometom na okolju in družbi
prijazen način. Pomembno je tudi kontinuirano izboljševanje varnosti in kakovosti
prometne infrastrukture ter upoštevanje vseh udeležencev v prometu.
Dejavnosti Koalicije nakazujejo na dva pomembna trenda na področju prometne politike v
Sloveniji. Kot prvega je mogoče navesti naraščajoče nezadovoljstvo civilne družbe nad
dosedanjimi prometnimi praksami, ki so pripeljale do prevlade avtomobila nad ostalimi
oblikami mobilnosti ter imajo številne nezaželene učinke tako za družbo kot za okolje.
Drugi pomembnejši trend je zahteva po odpiranju procesov odločanja o prometnih ukrepih
in politiki za javnost, saj prometna politika vpliva na življenje vseh ljudi v državi, kar
zahteva, da se prometne odločitve sprejemajo v kar se da širokem in odprtem procesu
odločanja (Ogrin, Plevnik, Živčič, 2006).
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6. STRATEŠKO UREJANJE MESTNEGA PROMETA V SLOVENIJI
V Sloveniji se mestne prometne strategije pogosto zamenjuje s prometnimi vsebinami v
prostorskih planih. Slednje ne zadoščajo za opredelitev vizije in za dolgoročno upravljanje
prometnega sistema, saj je njihova obravnava veliko preozka v primerjavi s sodobnimi
koncepti načrtovanja mestnega prometa. V prostorskih dokumentih je obravnavana
predvsem infrastruktura prometnih podsistemov, ne pa prometni sistem kot celota. Na ta
način je izpuščena integralna vizija prometnega sistema ter obravnava pomembnih
elementov mestnega prometnega sistema (npr. parkirna politika, celostna ponudba storitev
JPP, upravljanje mobilnosti ipd.), (Plevnik, 2006a).
V številnih slovenskih mestih na povečanje prometnih tokov še vedno odgovarjajo
predvsem z načrtovanjem in izgradnjo prometne infrastrukture, tako za tekoči kot za
mirujoči promet. Vendar pa za omenjeni pristop velja, da ne rešuje prometnih problemov,
temveč jih na dolgi rok povečuje, saj sproža novo prometno povpraševanje, ki nenehno
polni zmogljivosti novozgrajene infrastrukture. Čeprav je pristop še globoko usidran v
prometno tehnični stroki, je glede na sedanje razmere v urbanih območjih preživet
(Plevnik, 2004b).
6.1. Določitev ravni strateškega urejanja prometa mestnega prometa v Sloveniji na
primeru Nove Gorice
Trajnostni mestni prometni načrti, ki v številnih državah EU pomenijo že preverjeno
prakso celostnega reševanja prometne problematike, veljajo v Sloveniji za pristop, ki še ni
splošno razširjen in uporabljen.
Navedeno potrjuje dejstvo, da velja Načrt trajnostne mobilnosti na širšem mestnem
območju Nove Gorice za prvi tovrstni poskus celostne in integrirane obravnave
prometnega sistema v Sloveniji.
Mestna občina Nova Gorica se je v letih vključevanja v dejavnosti ob Evropskem tednu
mobilnosti začela zavedati pereče prometne problematike mesta in okolice. Soočanje s
praksami ostalih mest je pristojne oblasti spodbudilo k sistematičnemu pristopu pri
reševanju prometnih vprašanj urbanega območja. Mestna občina je na podlagi javnega
naročila vzpostavila sodelovanje s podjetjem Ipsum, okoljske investicije, d. o. o z
namenom izdelave TMPN za Novo Gorico.
Glede na to, da veljajo TMPN v Sloveniji za nov pristop, ni presenetljivo, da v slovenskem
prostoru ni veliko pristojnih ustanov in podjetij za pripravo tovrstnih načrtov. V primerjavi
z obravnavanimi primeri iz Francije, Velike Britanije in Italije, kjer je priprava trajnostne
mestne prometne strategije za lokalne oblasti obvezujoča, država pa pripravlja smernice za
izdelavo TMPN, je v Sloveniji urejanje prometa na lokalni ravni prepuščeno lokalnim
oblastem samim (občinam), brez potrebnih usmeritev s strani države.
Cilj celostnega urejanja mestnega prometa je ustvariti usklajen program urejanja prometne
problematike in ga tudi uresničevati (Strategija prostorskega razvoja …, 2006).
Mestni svet občine Nova Gorica se je z obravnavanim načrtom seznanil septembra 2005,
vendar sklep, da se mestni svet zaveže, da se načrt začne izvajati in se terminsko sledi
načrtovanim ukrepom, ni bil sprejet. V nasprotju s tem je bil sprejet predlog, da predlagani
ukrepi niso finančno zavezujoči pri sprejemu proračuna (Mestna občina Nova Gorica,
2005c).
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S primerjalno analizo Načrta trajnostne mobilnosti in vsebinskimi smernicami za TMPN s
strani Evropske komisije smo ugotavljali ustreznost oz. neustreznost trajnostne mestne
prometne strategije, ki jo je pripravila Nova Gorica.
Načrt trajnostne mobilnosti na številnih področjih ustreza priporočilom EK z odsotnostjo
posameznih vsebinskih sestavin.
Največje pomanjkljivosti so bile ugotovljene na področju spremljanja (monitoringa)
izvajanja načrta, sprejemanja in prevzema dokumenta ter pri poročanju širši javnosti.
Glede na to, da javno dostopnih poročil o izvajanju načrta ni na voljo, so bile informacije
pridobljene s pomočjo intervjuja z občinsko upravo oz. s pristojnim oddelkom.
Ugotovljeno je bilo, da se Načrt trajnostne mobilnosti uporablja kot koristno sugestijo in
usmerjevalni element pri dejavnostih Mestne občine na področju urejanja prometne
problematike, predvideni ukrepi pa niso obvezujoči.
Pri pripravi in izvajanju TMPN je potrebno zagotoviti vključenost vseh udeleženih akterjev
tudi preko lokalnih meja (Eurocities & Polis, 2006).
Opozoriti je potrebno, da se mestni svet občine ni zavezal za izvajanje dokumenta z
upoštevanjem terminskega načrta in izpeljavo vseh predvidenih ukrepov. Iz tega je
razvidno pomanjkanje sodelovanja med udeleženimi akterji in odsotnost koordinacije že v
začetni fazi priprave načrta. V nadaljnjih fazah je bilo sicer prisotno prilagajanje načrta in
upoštevanje pripomb.
Izpostaviti je mogoče tudi vključevanje javnosti v pripravo načrta. V primeru Nove Gorice
je bila javnost povabljena na delavnice, ki so pomenile sestavni del priprave Načrta
trajnostne mobilnosti, vendar pa je obenem potrebno opozoriti na potrebo po večji
prisotnosti obravnave tematike v sredstvih javnega obveščanja.
Novogoriški Načrt trajnostne mobilnosti velja za redek primer celostne obravnave
mestnega prometa v Sloveniji.
Pomemben vzrok za omenjeno stanje je dediščina družbenega planiranja, ki je v svojih
dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planih obravnavalo tudi strateška vprašanja glede
razvoja prometnih sistemov v mestih. Pri tem je šlo predvsem za obravnavo
infrastrukturnega dela. Prostorski del nekdanjih družbenih planov so prevzeli mestni
prostorski plani, ki vključujejo tudi dolgoročno zasnovo prometnega sistema (Plevnik,
2004b).
Uvajanje TMPN v prometno politiko slovenskih mest bi lahko preseglo pomanjkljivosti
strateškega načrtovanja prometa v Sloveniji, saj pomeni vpeljava trajnostnega pristopa k
urejanju mestnega prometa premik od parcialnih poudarkov obravnave prometnega sistema
na neinfrastrukturne in celostne (Strategija prostorskega razvoja …, 2006).
Poudarek celostnega urejanja prometa je na trajnostnem upravljanju prometnega sistema,
varovanju okolja in čim večji dostopnosti (Strategija prostorskega razvoja …, 2006).
Gre torej za integrirano reševanje prometne problematike, v nasprotju s strogo ločenim
sektorskim pristopom.
Vendar pa je analiza pokazala, da ima obravnavani pristop še vedno značilnosti
sektorskega načrtovanja, saj se osredotoča predvsem na problematiko prometa kot takega,
razmerja do ostalih mestnih elementov pa so v zapostavljenem položaju. V strategiji Nove
Gorice pa je vseeno opazen premik k integrirananemu pristopu, saj je v TMPN uvrščen
tudi ukrep, ki predvideva prostorsko načrtovanje za doseganje trajnostne mobilnosti.
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Pri pristopu trajnostnega načrtovanja mestnega prometa je poudarek na informiranju,
sodelovanju in koordinaciji med udeleženimi akterji ter aktivnemu vključevanju javnosti,
predvsem na učinkoviti komunikaciji in promociji.
Nezadostna zastopanost omenjenih vsebin v procesu priprave in izvajanja TMPN je
prisotna tudi v primeru Nove Gorice. Glede na to, da je tovrstni strateški dokument za
urejanje mestnega prometa novost v slovenskem prostoru, je pojav omenjenih
pomanjkljivosti razumljiv, doseganje pomembnejših rezultatov pa je mogoče pričakovati v
nadaljnjih fazah načrtovanja in izvajanja ukrepov za doseganje trajnostnega mestnega
prometnega sistema.
Analiza Načrta trajnostne mobilnosti na širšem mestnem območju Nove Gorice in
usmeritev prometne politike Slovenije je pokazala, da je strateško urejanje mestnega
prometa v Sloveniji na nezadovoljivi ravni. Celostni pristop urejanja prometa in
zagotavljanja sistema trajnostne mobilnosti v večini slovenskih mest še vedno ni prisoten.
Poleg obravnavanega primera TMPN za Novo Gorico je zasnova trajnostne mestne
prometne načrta predvidena tudi za Ljubljano. Poudarek naj bi bil predvsem na
dolgoročnem razvoju in preobrazbi prometa (zlasti javnega prometa), z uresničljivimi
kratkoročnimi koraki (Strategija prostorskega razvoja …,2006).
Izpostaviti je potrebno odsotnost temeljnih državnih smernic, s katerimi bi država
usmerjala lokalne skupnosti, da k reševanju problematike mestnega prometa pristopijo
celostno, strateško in integralno. Odsotnosti prakse priprave TMPN v Sloveniji se v
zadnjem obdobju vse bolj zaveda tudi država. V okviru Ciljnega raziskovalnega programa
"Konkurenčnost Slovenije 2006–2013" je v teku projekt, omenjen v uvodnem poglavju
diplomske naloge
"Trajnostno urejanje prometa na lokalni ravni".
Namen projekta je izdelava strokovnih osnov za vzpostavitev državnega sistema
strateškega načrtovanja mestnega prometa. Cilj projekta je priprava tehničnih smernic za
glavne vidike načrtovanja prometa na lokalni ravni (Plevnik, 2006a).
Vloga države pri pripravi TMPN naj bi bila podobna vlogi EU. Gre predvsem za
spodbujanje, usmerjanje ter vzpostavljanje pogojev za delovanje na lokalni ravni, ki lahko
s takimi spodbudami veliko pridobi (Plevnik, 2004b).
Kljub temu da državni sistem strateškega načrtovanja mestnega prometa v Sloveniji še ni
vzpostavljen, se premiki na tem področju dogajajo. V prihodnosti je mogoče pričakovati,
da se bodo Novi Gorici pridružila še ostala slovenska mesta.

68

6.2. Pomen priprave TMPN za slovenska mesta
Glede na omenjeno stanje na področju strateškega urejanja mestnega prometa je potrebno
izpostaviti pomen (prednosti, priložnosti in morebitne grožnje) priprave TMPN tudi za
ostala urbana območja v Sloveniji.
Brez promocije, informiranja in osveščanja lahko uvajanje trajnostnega prometa v
slovenskih mestih kot grožnjo lastni (avto) mobilnosti zazna širša slovenska javnost. Na to
kažejo izkušnje z omejevanjem uporabe osebnih avtomobilov v zadnjih letih v večjih
slovenskih mestih. Kot grožnjo lahko TMPN zaznavajo tudi nekateri strokovnjaki in
upravni delavci na področju prometa, ki pristopajo k reševanju mestnih prometnih
problemov na tradicionalen način. Kot priložnost za slovenska mesta se kaže tudi
predvidena poudarjena vloga države pri reševanju problematike mestnega prometa.
Omenjena priložnost se izpostavlja predvsem v novih članicah EU, v katerih je država
pristojnosti upravljanja mestnega prometa preložila na lokalno raven, vendar pri tem ni
zagotovila vseh ostalih instrumentov (predvsem finančnih), da bi bilo upravljanje mestnega
prometa na tej ravni tudi učinkovito. Princip subsidiarnosti je v sedanji praksi držav EU
prepogosto izgovor za neaktivnost zaradi prelaganja odgovornosti med ravnmi. Bistvo
omenjenega principa je umestitev odločanja na najučinkovitejšo raven, ki je pri mestnem
prometu praviloma na lokalni ravni. Vendar pa to ne sme izključevati soudeležbe državne
in evropske ravni (Plevnik, 2004b).
Trajnostno načrtovanje mestnega prometa se od do sedaj množično uporabljanega pristopa,
ki se osredotoča zgolj na načrtovanje prometne infrastrukture, razlikuje po tem, da je
poudarek predvsem na upravljanju mobilnosti, povečanju učinkovitosti obstoječih načinov
prevoza in zmanjšanju obsega osebnega avtomobilskega prometa. V ospredje so
postavljeni bolj trajnostni prometni načini (nemotorizirane oblike prometa, javni promet),
izpostavljen pa je pomen integriranega in celostnega planerskega pristopa.
Velik pomen se pripisuje tudi premagovanju institucionalnih ovir, ki povzročajo
neučinkovitost mestnih prometnih politik. Omenjeno zahteva izboljšave delovanja uprave
na različnih ravneh. Potrebna je tudi koordinacija področja prometne politike z drugimi
področji, posebej s prostorskim planiranjem, koordinacija med upravami na regionalni in
državni ravni, koordinacija med javnim in zasebnim sektorjem ter vključevanje širše
javnosti v procese odločanja (Plevnik, 2004b).
Obravnavani pristop, ki poudarja celostno reševanje pereče problematike urejanja prometa,
za slovenska mesta pomeni pomembno priložnost na poti k zagotavljanju trajnostnega
prometnega sistema. Ob tem pa je potrebno opozoriti na ključno vlogo države pri
usmerjanju lokalnih skupnosti, predvsem z zagotavljanjem strokovne in finančne pomoči.
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7. SKLEP
Promet se je z razmahom motorizacije prelevil iz spodbujevalca razvoja mest v svoje
nasprotje, saj v današnjem času vse bolj ovira tako razvoj mest kot mobilnost prebivalcev.
Kljub temu da je promet življenjskega pomena za sedanjo družbo, je sčasoma postal glavna
grožnja za trajnostni razvoj urbanih območij.
V večini urbanih območij EU predstavlja osebni avtomobil prevladujočo obliko
mobilnosti, medtem ko delež javnega prometa upada. V evropskih mestih se pojavljajo
velike razlike glede deleža, ki ga zavzemajo nemotorizirane oblike prometa; delež
kolesarjenja je relativno stabilen, delež hoje pa v zadnjih desetletjih upada.
Naraščanje prometnih tokov se odraža v prometnih zgostitvah, ki povzročajo izgubo časa,
stres ter ekonomsko škodo in povečujejo nemobilnost. Poleg omenjenih negativnih vplivov
povzroča prometna dejavnost znatne okoljske vplive in s tem vpliva na kvaliteto urbanega
okolja.
Pri obravnavi okolja v urbanih območjih je v zadnjih letih mestnemu prometu namenjena
posebna pozornost s strani Evropske komisije (EK). Razlogi za nujnost ukrepanja na
omenjenem področju temeljijo na spoznanju o akutnosti problematike naraščajočega
mestnega prometa.
Poudarja se upravljanje s prometom po načelih trajnostnega razvoja z namenom
vzpostavitve takšnega mestnega prometnega sistema, ki je okoljsko učinkovit, podpira
kakovostno, varno in zdravo življenje prebivalcev sedanje in prihodnjih generacij ter
omogoča dostop do storitev vsem skupinam prebivalstva. Prizadevanja so usmerjena v
zagotavljanje trajnostne mobilnosti v vseh treh pogledih (okoljska, ekonomska, družbena
trajnost). Gre torej za vključevanje eksternih stroškov, upravljanje z mobilnostjo na
ekonomsko učinkovit način ter za izboljšanje dostopa vsem skupinam prebivalstva.
11. 1. 2006 je Evropska komisija izdala Tematsko strategijo o okolju v urbanih območjih,
ki je nastala na zahtevo 6. okoljskega akcijskega programa EU, ter ustanovila delovne
skupine strokovnjakov z namenom priprave strokovnih podlag za omenjeno strategijo.
Pod okriljem Direktorata za okolje je bila ustanovljena neodvisna ekspertna skupina za
trajnostne mestne prometne načrte (TMPN) z namenom izbora in določitve glavnih
vsebinskih komponent, ciljev, postopkov za vpeljavo, izvrševanje ter ovrednotenje TMPN.
Omenjene vsebine pomenijo temeljno osnovo za oblikovanje prihodnje Direktive EK o
trajnostnih mestnih prometnih načrtih v EU, ki bi s priporočili pomagala mestom pri
pripravi lastnih trajnostnih mestnih prometnih strategij.
Čeprav je bil s strani omenjene ekspertne skupine strokovnjakov podan predlog, da bi bila
priprava in izvajanje TMPN obvezujoča za vsa glavna mesta v Evropski uniji ter za vsa
mesta nad 100.000 prebivalcev, je Tematska strategija za urbano okolje med ukrepe za
lokalne skupnosti uvrstila zgolj priporočilo o pripravi TMPN.
Ključna vprašanja, ki naj bi bila obravnavana v sklopu TMPN se nanašajo na izboljšanje
dostopnosti prometnega sistema, zmanjševanje negativnih prometnih vplivov,
zagotavljanje učinkovitega in cenovno ugodnega osebnega ter tovornega prevoza ter na
povečevanje kvalitete urbanega okolja.
Zbrani in obravnavani so bili primeri urejanja prometa na lokalni ravni v Franciji, Veliki
Britaniji in Italiji, kjer velja priprava trajnostnih mestnih prometnih strategij za že ustaljeno
prakso in sestavni del prometne politike. Analiza omenjenih primerov je pokazala, da

70

zahteva pristop trajnostnega urejanja mestnega prometa učinkovito povezovanje vseh
udeleženih sektorjev in usklajevanje na vseh ravneh.
V procesu priprave TMPN je priporočeno, da je trajnostni mestni prometni načrt vključen
v dolgoročno trajnostno razvojno strategijo urbanega območja. Potrebno je opredeliti
območje delovanja in določiti odgovorne oblasti ter v proces planiranja vključiti
usposobljene sodelavce. Pomembna sestavina je vključevanje javnosti ter sodelovanje in
koordinacija udeleženih akterjev.
Za TMPN kot strateški dokument je s strani EK priporočena vključitev sledečih vsebin.
Določiti je potrebno vizijo in cilje trajnostne mestne prometne strategije ter podati opis in
analizo stanja mestnega prometnega sistema. Opraviti je potrebno izbor strategije in
določiti ciljno stanje ter načrt delovanja in opredeliti sklope ukrepov za doseganje želenega
stanja. Pomembni sestavini sta tudi finančni načrt z opredelitvijo stroškov in koristi ter
pregled monitoringa izvajanja načrta, zbiranja podatkov in njihove analize. Podati je
potrebno tudi opis postopkov sprejemanja in prevzema TMPN s strani pristojnih oblasti ter
navesti kontaktne podatke udeleženih akterjev.
Na podlagi pregleda dosedanjega dela EK na področju TMPN in opredelitve vsebinskih
zahtev trajnostnih mestnih prometnih strategij je bila v analitičnem delu diplomske naloge
izdelana primerjalna analiza Načrta trajnostne mobilnosti na širšem mestnem območju
Nove Gorice s priporočili, obravnavanimi v teoretičnem delu.
Za Novo Gorico je značilna visoka stopnja motorizacije, ki kar za 15 % presega državno
povprečje. Večina potovanj (69 %) se opravi z osebnimi avtomobili, kar obenem pomeni
nizek delež, ki pripada javnemu prevozu in nemotoriziranim prometnim načinom (npr.
kolesarski promet je skoraj nerazvit). Urbanizem Nove Gorice se podreja potrebam
avtomobilizma, s tem pa je zanemarjena osnovna vrednota – kakovost bivanja.
V uvodnem delu diplomske naloge je bila postavljena delovna hipoteza, da Načrt
trajnostne mobilnosti ustreza priporočilom EK. Omenjena hipoteza je bila delno potrjena, s
poudarkom na odsotnosti posameznih vsebin. Največje pomanjkljivosti so bile ugotovljene
na področju spremljanja izvajanja načrta, sprejemanja in prevzema dokumenta ter pri
poročanju širši javnosti. Mestni svet občine se ni zavezal za izvajanje dokumenta z
upoštevanjem terminskega načrta in izpeljavo vseh predvidenih ukrepov. Načrt se
uporablja kot usmerjevalni element delovanja mestne uprave na področju urejanja
prometne problematike.
Izpostaviti je potrebno nujnost sodelovanja med akterji v procesu planiranja in izvajanja
celostne prometne strategije. Neizpolnjevanje tega velja za največjo slabost v primeru
načrta, ki ga je pripravila Nova Gorica. Gre za neujemanje interesov znotraj lokalnih
oblasti, predvsem pa za odsotnost sodelovanja in koordinacije med udeleženimi členi.
Glede na to, da velja Načrt trajnostne mobilnosti za prvi primer celostne obravnave
prometne problematike v Sloveniji, je odveč ponavljati, da praksa strateškega urejanja
mestnega prometa pri nas še ni vzpostavljena.
Druga delovna hipoteza, da v Sloveniji koncept integrirane obravnave mestnega prometa
še ni uveljavljen, je bila potrjena.
Uvajanje TMPN v prometno politiko slovenskih mest bi lahko preseglo pomanjkljivosti
strateškega načrtovanja prometa v Sloveniji, saj pomeni vpeljava trajnostnega pristopa k
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urejanju mestnega prometa premik od parcialnih poudarkov obravnave prometnega sistema
na neinfrastrukturne in celostne.
Ob tem je mogoče izpostaviti pomen vloge države, ki naj bi z izdelavo strokovnih smernic
spodbudila ter usmerjala lokalne skupnosti (mestne občine) pri pripravi lastnih trajnostnih
prometnih strategij ter jim nudila finančno pomoč.
Slovenska mesta, ki bi se odločila za pripravo lastnega trajnostnega mestnega prometnega
načrta, bi lahko upoštevala izkušnje, ki jih je pri pripravi Načrta trajnostne mobilnosti
imela Mestna občina Nova Gorica z namenom izboljšave pristopa ter aktivnega izvajanja
predvidenih ukrepov.
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8. SUMMARY
Most of the urban areas in EU are faced with car dependance, decline in the share of the
public transport and low portions of non - motorised traffic modes.
Rising of the traffic flows reflects in traffic congestion that causes time loss, stress,
economical costs and reduces mobility. Besides, traffic provokes noticeable environmental
influences and deteriorate the quality of urban environment.
The negative trends of urban traffic in numerous urban areas in EU forced the authorities
to take measures. In recent years European Commission (EC) has been giving special
attention to urban transport.
The expert working group on Sustainable Urban Transport Plans (SUTP) had been set up
by the European Commission in the context of the preparation of the Thematic Strategy on
the Urban Environment. The group's aim was to specify the design of procedures,
instruments and measures needed for SUTP, the contents of a potential EC directive and
necessary support actions for enhancing SUTP in European urban agglomerations.
Main topics of discussion are: improvement of accessibility of transport system, reduction
of negative traffic impacts, efficient passenger and freight transport, increase of the quality
of urban environment.
Sustainable urban trasport planning differs from so far existing approach, which mostly
focuses on transport infrastructure planning in manner that the main emphasis is on
mobility management, efficiency of existing transport modes and reduction of car traffic.
The EC recommendations are based on the studies of the best practice of national
regulations in the countries which have already established the preparation of SUTP.
SUTP as approach (SUT – planning) should deal with the following contents: provision of
the sustainable development strategy, definition of plan perimeter and responsible
authorities, citizen participation and stakeholder consultation, actor cooperation and policy
coordination, gender equity and equality, capacity building.
On the other hand SUTP as an instrument (SUT – plan) should contain: definition of a
vision, objectives and targets, status analysis and baseline scenario, delivery plan - action
and budget plan, policies and measures, detailed asignment of responsibilities and
resources, plan adoption, approval and assessment, complete planning and implementation
mechanism, monitoring and evaluation arrangements, contact information of stakeholders.
Analytical section of the thesis contains the comparison analysis between EC
recommendations and Sustainable mobility plan of Nova Gorica urban area. The level of
motorization in Nova Gorica exceeds national average by 15%. Majority of journeys
(69%) are made with private car, which at the same time means low level of public
transport and non - motorized traffic modes (cycling is almost undeveloped). Urbanism of
the city is influenced by the needs of motoring, that consequently neglects basic element,
quality of life.
We found out that the plan corresponds the recommendations in many ways, but there is
the absence of several components (implementation, monitoring, reporting to general
public). The city council has not obliged itself to implement the measures in consideration
to action and budget plan. Namely, Sustainable mobility plan is used mostly as an
orientation element of municipal authorities. Therefore, we must stress the shortage of
close cooperation between all relevant staheholders.
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Slovenia still hasn't introduced strategic transport planning, regarding the fact that the
document that Nova Gorica prepared is the first attempt tackling the problem in integrated
way.
Introduction of SUTP could overpass the deficiency of strategic transport planning. The
sustainable approach means a shift from parcial solving of transport problems to non –
infrastructural and integrated solutions.
The role of the state is fundamental in providing technical and policy guidelines and
financial support to lacal authorities.
Other local communities should consider Nova Gorica's experience with the aim to
improve its approach and actively carry out policies and measures.
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Karta 7: Shema poteka mestnega prometa
Karta 8: Postajališča JPP in območja, oddaljena do 500 m od postajališč
Seznam slik
Slika 1: Mobilnost?
Slika 2: Promet: raba zemljišč (povratni cikel)
Slika 3: Vojkova cesta, najbolj obremenjena prometnica v Novi Gorici
Slika 4: Parkirišča vzdolž Ulice Gradnikove Brigade
Slika 5: Osrednja peš cona v Novi Gorici
Slika 6: Cilji in strategije trajnostne prometne politike
Seznam tabel
Tabela 1: Registrirana cestne motorna vozila v Sloveniji 31.12.
Tabela 2: Porazdelitev stroškov za izvedbo ukrepov za izboljšanje mobilnosti
Tabela 3: Število potnikov mestnega prometa v Novi Gorici
Tabela 4: PLDP (2004) na izbranih odsekih na primestnem območju Nove Gorice
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