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Izvleček:
Nesonaravno razraščen osebni promet predstavlja že resno ekološko, sociološko 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 do 2004 na posameznih odsekih več kot podvojilo,
urbanizem urbanega 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. V
diplomski nalogi je predstavljeno kolesarstvo kot idealna rešitev prometnih in okoljskih
problemov mestnega območja. Novogoriško območje ima za razvoj kolesarstva ugodne
naravne danosti in družbeni kolesarski potencial, glavna pomanjkljivost pa je predvsem
pomanjkanje kolesarske infrastrukture. V diplomski nalogi je podan predlog večnivojskega
kolesarskega omrežja za vsakodnevne potrebe ter predlog rekreacijskih kolesarskih poti, ki
bi bile temelj spodbujanja kolesarjenja na Goriškem.
KLJUČNE BESEDE: kolesarjenje, Nova Gorica, varstvo okolja
CYCLING AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE URBAN
AREA OF NOVA GORICA
Abstract:
Unsustainably spread personal transport represents a serious ecological, sociological, and
urbanistic burden to urban areas. The urban area of Nova Gorica displays negative effects
of traffic in all of the above mentioned fields. From 1997 to 2004, in some sections the
number of cars more than doubled, as urbanism of the urban areas is above all adapted to
the needs of automotive traffic. Consequences consist in the outstanding air pollution with
traffic emissions, mobile discrimination and the reduced quality of living environment in
the town which was originally designed as a garden town. My thesis deals with cycling as
an ideal solution to traffic and environmental problems of urban areas. The area of Nova
Gorica exhibits favourable natural factors and social cycling potentials for the development
of cycling, however, the main deficiency lies in the insufficient cycling infrastructure. The
thesis introduces a proposal for a multilevel cycling system for daily needs, and a proposal
for recreation cycling paths which could be the foundation for promoting cycling in the
area of Goriška.
KEYWORDS: cycling, Nova Gorica, environmental protection
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1. UVOD
Avtomobil, na začetku predvsem simbol standarda ter pozneje množična opora mobilnosti
in aktivnostim ljudi, se vse pogosteje duši v prometnih kolonah zaradi neskladja med
javnim in osebnim prometom ter med prometno tehniko in stanjem omrežja. V mestih je
prometna gneča med najbolj stresnimi in osovraženimi pojavi vsakdanjika, avtomobilska
pločevina zmanjšuje kvaliteto okolja v središčih mest, izpušni plini onesnažujejo ozračje in
povzročajo številna obolenja, nenehni avtomobilski hrup resno obremenjuje naš živčni
sistem, prometne nesreče pa so pojem razvojnih nesreč. Po ocenah prometnih
strokovnjakov nas to vodi v prometni kolaps, če se razmere kmalu ne bodo bistveno
spremenile.
Osnovni problem ni prostorske in infrastrukturne narave, temveč nesonaravno razraščen
osebni promet. Zato draga gradnja cest, garažnih hiš in vse zmogljivejših vozil ne rešuje te
sodobne civilizacijske in tehnološke krize; mobilnost moramo spremeniti tako, da bo
znosnejša – s sonaravnim javnim prometom, smiselnim razporejanjem zbiralnih središč in
bivalnih območij, s kolesarjenjem in gibanjem pešcev. V razviti Zahodni Evropi pri
ureditvi prometa in varovanju okolja že zelo resno gledajo na kolesarstvo kot na obliko
okolju primernega, zdravega in prijetnega načina vsakdanjega gibanja, s katerim je mogoče
pokriti velik del vsakodnevnih poti, za dolge razdalje pa je odlična oblika sodobnega
turizma.
Zahodna Evropa je seveda veliko prej doživela prometni kaos, ki sedaj ovira nas, in je
razvoj že začela obračati v drugo smer. Ekološko in ekonomsko breme avtomobilizma, ki
se od gradnje in vzdrževanja cest do zdravljenja vseh posledic prometa prenaša na celotno
družbo, na vse ljudi, je treba omejiti. Na najvišji ravni je treba doseči spoznanje, da je
ukrepanje nujno in da bo kakršnokoli odlašanje le otežilo reševanje ter povzročilo dodatne
izgube. Čas je za ukrepe od racionaliziranja prometnih tokov do učinkovitega varovanja
narave in ljudi. Potem bo lahko tudi naložbena politika drugačna, bolj usmerjena v
gospodarski, socialni, zdravstveni in kulturni razvoj.
Kolesarska infrastruktura je v Sloveniji na izrazito nizki ravni tako z vidika naših potreb
kakor v primerjavi z državami razvite Evrope. Pomanjkanje ustrezne kolesarske
infrastrukture je nesporno eden glavnih razlogov za nizko stopnjo kolesarjenja; dokazano
je namreč, da že majhne izboljšave v kolesarski infrastrukturi zelo ugodno vplivajo na
povečanje števila kolesarjev. Posebno neprimerna je kolesarska infrastruktura v mestih in
sploh mnogih naseljih (Kuščer, 2002).
V ta okvir spada nedvomno tudi mesto Nova Gorica. Urbanizem nekoč vrtno zasnovanega
mesta se danes vedno bolj podreja potrebam avtomobilizma.
1.1. IZHODIŠČA
Kolesarski promet pridobiva v novejšem času na svoji pomembnosti. Vzrok za ta pojav
lahko iščemo v natrpanosti mestnih prometnih površin z motornimi vozili oziroma v
njihovi prepočasni vožnji, v težnji za čistejšim ozračjem in zmanjševanju hrupa, v želji po
bolj zdravem načinu življenja, v zniževanju življenjskih stroškov ... (Kolesarski promet;
občina NG).
V državah s sicer razvitim kolesarskim prometom in kolesarsko infrastrukturo prometni
načrtovalci opozarjajo na usodne prostorske in ekološke posledice nenehnega stopnjevanja
motornega prometa in zahtevajo vse večja vlaganja v razvoj javnega in kolesarskega
prometa. Tudi mi bi morali temu zgledu slediti in dati večji poudarek sistematičnemu
urejanju kolesarskega prometa (Kolesarski promet; občina NG).
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- Predpostavljam, da ima širše urbano območje Nove Gorice ugodne naravnogeografske
pogoje in družbeni potencial za uporabo kolesa kot glavnega prevoznega sredstva za
vsakodnevne potrebe, širša goriška regija pa potencial za rekreacijsko kolesarjenje.
- V Novi Gorici, Šempetru in Solkanu se kvaliteta bivanja na račun avtomobilskega
prometa močno zmanjšuje, zato je sprememba mobilnih navad prebivalcev nujna,
predpogoj pa je izgradnja funkcionalnega kolesarskega omrežja.
- Nova Gorica se oddaljuje od prvotne zamisli vrtnega mesta; parkirišča zavzemajo vedno
več prostora – zanje se žrtvuje vedno več zelenih površin.
- Najranljivejši del populacije (otroci, mladina in ostale »manjšine«) postajajo glede
mobilnosti in varnosti vedno bolj zapostavljen del populacije – mobilna
diskriminacija.
1.2. NAMEN IN CILJ NALOGE
- Na podlagi geografskih dejavnikov želim oceniti primernost novogoriške urbane
pokrajine za vsakodnevno kolesarjenje ter širše goriške regije za rekreacijsko kolesarjenje.
- Preučila bom dejansko stanje oziroma prijaznost širše novogoriške urbane pokrajine do
kolesarjev – zanima me, v kolikšni meri je v Novi Gorici, Solkanu in Šempetru
poskrbljeno za mobilnost mladih in ostalih občutljivih skupin prebivalstva oziroma ali se
urbanizem načeloma podreja le avtomobilističnim težnjam.
- Preko metode anketiranja želim ugotoviti, kakšne mobilne navade imajo Novogoričani,
prebivalci Solkana in Šempetra ter drugih okoliških krajev, kakšen je njihov odnos do
okolja, kolikšna je njihova stopnja občutka prometne varnosti znotraj naselja (še posebno
pri mladih), kakšne so njihove rekreacijske težnje ter kakšen kolesarski potencial imamo v
širši novogoriški urbani pokrajini.
- Ključni cilj naloge je (na podlagi analize različnih dejavnikov) izdelava predloga
kolesarskega omrežja znotraj urbane pokrajine za vsakodnevno uporabo ter predloga
kolesarskega omrežja za rekreacijske potrebe.
1.3. METODE DELA
Metodološki pristopi so se razvili predvsem na podlagi podanih temeljnih izhodišč, ki so
diplomsko delo v grobem razdelili v tri sklope: prikaz problematike motornega prometa v
urbanih območjih, analiza stanja novogoriškega urbanega območja ter predlog
kolesarskega omrežja kot predpogoj za razvoj kolesarske kulture na Goriškem.
V prvem delu diplome sem prikazala negativne učinke avtomobilskega prometa ter
predstavila kolo kot možno in najprimernejšo rešitev obravnavane problematike, pri čemer
sem se predvsem posluževala različnih virov in literature, predvsem v obliki člankov iz
domače in tuje strokovne literature ter internega gradiva občine Nova Gorica.
Osrednji del je bolj analitičen in gre predvsem za klasično geografsko proučevanje
območja. Pri pisanju o urbani problematiki sem se naslonila predvsem na ustrezno
geografsko literaturo, na informacije, ki sem jih pridobila na predavanju arhitekta Nika
Jurce (odgovornega za urbanizem Nove Gorice), na interne občinske vire ter na lastno
poznavanje razmer. Analiza pomembnejših geografskih dejavnikov, na podlagi katerih sem
ocenila primernost novogoriške urbane pokrajine za kolesarjenje, je bila opravljena s
pomočjo topografskih kart, klimatskih podatkov Agencije za okolje, statističnih popisov
prebivalstva, splošne geografske literature ter terenskega dela.
Pri obravnavani tematiki igra pomembno vlogo človeški faktor. Zanima me človek kot
povzročitelj okoljskih sprememb ter kot potencialni dejavnik izboljšanja okoljske
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problematike. Opravila sem anketiranje mladih in odraslih prebivalcev Nove Gorice,
Solkana, Šempetra ter okoliških krajev. Zasnovo anketnega vprašalnika sem povzela po
Marku Arnošu, ki je pred mano opravil podobno anketiranje v novomeški pokrajini.
Sestavljena sta bila dva prilagojena tipa anket – za odrasle in za mlade, ki pa sta se v
specifičnih vprašanjih, ki so se nanašala na konkretno problematiko kraja, razlikovala
zaradi poistovetenja anketirancev s krajem bivanja (predvsem mladih). Z analizo anket sem
želela preučiti okoljsko ozaveščenost prebivalstva, njihove mobilne navade ter
naklonjenost do kolesarjenja.
Predlog kolesarskega omrežja za potrebe vsakodnevnega kolesarjenja sem izdelala
predvsem na podlagi analize geografskih dejavnikov in poznavanja območja. Predlog
rekreacijskih kolesarskih poti je nastal na podlagi lastnega poznavanja terena in aktivnega
kolesarjenja na območju, vključitve naravne in kulturne dediščine ter rezultatov anket.
Večina kart je izdelanih v programu Photoshop.
2. ZAKAJ KOLESARJENJE?
2.1. O KOLESU
Kolo je najbolj efektivno transportno sredstvo, ki je bilo kdajkoli izumljeno, je preprosta
iznajdba, ki se od njenih skromnih začetkov nenehno razvija. Je nedvomno podvig
inženirstva; kolo lahko nosi desetkrat večjo težo od svoje in koristi energijo bolj efektivno
kot orel. Že sedemletnik lahko obvlada njegovo mehaniko.
Mi vsi imamo ljubeče spomine na naše prve »pobege« s kolesom: za otroke je to obred
prehoda v svet odraslih in neodvisnosti; za odrasle svoboda, mobilnost in rekreacija. Kolo
ne gre nikoli iz mode. Prvo kolo živi v nas kot prvi prijatelj.
Med oboževalci kolesarjenja je bil tudi sam Albert Einstein, ki je med vožnjo s kolesom
izumil svoj najbolj opevani izum – teorijo relativnosti. Od takrat je ostala fraza: »Tega sem
se domislil med vožnjo s kolesom« ali pa: »Življenje je kot vožnja s kolesom. Da ohraniš
ravnotežje, se moraš premikati.«
Kolo se premika z idealno hitrostjo za opazovanje sveta: dovolj hitro, da preženeš dolgčas,
dovolj počasi, da vsrkaš detajl. Na kolesu postaneš del okolja, kar pa ne moreš, če skozi
njega brniš z avtom ali letalom.
Učiti otroka voziti kolo je soočenje z osrednjo uganko starševstva: koliko podpore oziroma
koliko svobode? (Armstrong, 2003)
2.2. PREDNOSTI KOLESARJENJA
Kolesarjenje ima v primerjavi z ostalimi prometnimi sredstvi številne prednosti:
- je ekonomično, zanesljivo in enostavno za vzdrževanje;
- lastniku ne predstavlja večje finančne obremenitve;
- daje uporabniku večji akcijski radij v primerjavi s pešcem;
- uspešno nadomešča osebni avto na kratkih razdaljah;
- zagotavlja neodvisnost od voznega reda javnega potniškega prometa;
- omogoča intenzivno doživljanje okolja;
- je zdravju koristno, ker si kolesar med vožnjo krepi telo in sprošča duha.
Poleg osebnih prednosti ima uporaba koles tudi višje, splošne družbene koristi:
- kolo je energetsko varčno;
- proizvodnja koles terja malo surovinskih in energetskih vlaganj;
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- kolo razbremenjuje osebni in javni potniški promet;
- vlaganja v kolesarsko infrastrukturo so v primerjavi z vlaganji v ostalo cestno
infrastrukturo razmeroma majhna;
- kolo je edino prometno sredstvo, ki ni hrupno in ne oddaja škodljivih snovi v okolje;
- kolo prispeva k širjenju vplivnega območja javnega potniškega prometa (Kolesarski
promet; občina NG).
2.3. SLABOSTI KOLESARJENJA
Kljub številnim prednostim, ki jih ima kolesarjenje za posameznika in družbo, obstajajo
nekateri razlogi, ki odvračajo ljudi od uporabe koles. Te so:
- prometna ogroženost;
- izpostavljenost vremenskim neprilikam, hrupu in izpuhu avtomobilov;
- relativna počasnost in razmeroma majhen mobilni premer;
- neugodne reliefne razmere;
- pomanjkanje odstavnih mest in možnost tatvine;
- neustrezne kolesarske povezave (Kolesarski promet; občina NG).
2.4. PORABA GORIV IN EMISIJE PROMETA
Cestni motorni promet je velik onesnaževalec zraka, saj prispeva večino škodljivih emisij
ogljikovega (mon)oksida (CO), dušikovih oksidov (NOX) in nemetanskih hlapnih
organskih spojin (NMVOC) ter pomemben delež toplogrednih plinov ogljikovega dioksida
(CO2) in dušikovega monoksida (N2O). Da bi omejili škodljive posledice, se zahteve za
izboljšanje zraka iz leta v leto bolj zaostrujejo. Za Evropo tako Protokol o zmanjšanju
kislenja okolja, evtrofikacije in prizemnega ozona, ki izpolnjuje zahteve Konvencije ZN o
čezmernem onesnaževanju zraka na velike razdalje, predvideva zmanjšanje emisij do leta
2010 (glede na stanje v letu 1999) za NOX za 41 % in VOC za 40 %. Zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov zahteva tudi Kjotski protokol h Konvenciji ZN o spremembi podnebja.
Slovenija mora po Kjotskem protokolu v obdobju do 2008 in 2012 glede na stanje v letu
1996 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 8 %. Poleg tega je treba zmanjšati
koncentracije prizemnega ozona, ker te na vseh merilnih točkah v Sloveniji presegajo
dopustne mejne vrednosti (Paradiž, 2002).
Za spremljanje emisij prometa so strokovnjaki oblikovali računski model, ki temelji na
podatkih o gostoti in strukturi prometa oziroma vozil na državnih cestah in na
onesnaževalnih parametrih prometa. Ker v Sloveniji ni ustreznih podatkov o prometu na
lokalnih cestah, so te emisije ocenili bilančno z upoštevanjem podatkov o povprečju letnih
voženj različnih vozil.
Strnjeni rezultati ugotovitev po tem modelu:
- v Sloveniji so cestna motorna vozila leta 1998 prevozila 16.170 milijonov km,
- pri tem so porabila 785.000 t bencinov in mešanice ter 365.000 t plinskega olja,
- z izpušnimi plini je bilo izločenih 3.740.000 t CO2 (1870 kg/preb.),
- sproščenih je bilo 27.000 t NOX, 23.000 t NMVOC in 155.000 t CO,
- emisije SO2 so znašale 2.000 t , delcev 950 t in svinca 40 t (Paradiž, 2002).
Analiza porabe in učinkov porabe goriv je večstranskega pomena: kaže na porabo goriv, ki
jih uvažamo in bremenijo našo trgovinsko in energetsko bilanco, v vozilih pa se
spreminjajo v energijo in škodljive izpušne pline.
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Več kot 90 % bencinov (od skupno 785.000 t) porabijo osebna vozila, odstotek motorna
kolesa in mopedi, preostanek pa lahka tovorna vozila. Poraba plinskega olja (365.000 t) je
po kategorijah vozil bolj izenačena; okoli tretjino ga porabijo težka tovorna vozila, toda
znaten delež osebna vozila.
Bencina se več kot polovica porabi z mestnimi vožnjami zaradi nizkih hitrosti in zastojev
na križiščih in prehodih ter zagonov hladnih motorjev (zagoni povečujejo porabo za 14 %).
Čeprav zunaj mest in naselij vozila opravijo več km voženj, je poraba teh na drugem
mestu. Specifična poraba na enoto poti v urbanem načinu vožnje je pri bencinskih osebnih
vozilih kar za 44 % večja kot zunaj naselij. Večina plinskega olja se porabi zunaj naselij,
kjer prevladujejo tovorni prevozi (Paradiž, 2002).
Energetska učinkovitost posameznega načina transporta je zelo pomembna, saj je negativni
vpliv na okolje premosorazmeren s porabo goriva. Spodnja tabela prikazuje energetsko in
okoljsko učinkovitost posameznih vozil in drugih transportnih sredstev.
Tabela 1: Potrebna energija in emisije pri prevozu ljudi (Vir: Novak, 2002, str. 89)
Vrsta
Hoja
Kolo
Avtobus
Vlak
Avto
Letalo

Hitrost km/h

Energija na osebo
kWh/km

Emisija na osebo
g CO2/km

4–6
12–30
80–100
60–140
60–150
200–900

0,083
0,056
0,278
0,417
0,972
1,167

6–7
4–6
35–60
40–80
130–200
160–450

Emisije toplogrednih plinov vozil na cestah so znašale 3.740.000 t ekvivalenta CO2. Največ
ogljikovega dioksida izločajo bencinska vozila s katalitičnimi pretvorniki v mestnem
prometu: emisija CO2 znaša kar 96 % mase vseh izpušnih plinov. Pri bencinskih vozilih z
uravnavanimi katalizatorji so emisije N2O v mestnih vožnjah najmanj desetkrat večje kot
pri vozilih brez katalizatorja, z obnavljanjem voznega parka pa se bodo samo povečevale
(Paradiž, 2002).
Emisije dušikovih oksidov imajo pri osebnih vozilih kar dvotretjinski delež. Največ
dušikovih oksidov se sprosti pri vožnjah zunaj mest; nastajajo pri višjih temperaturah, tj.
pri večjih obremenitvah motorjev. V mestnem okolju prispeva hladni zagon motorjev samo
3 % več NOX, toda bencinska vozila s katalizatorji od 30 do 40 %. Pri dizelskih vozilih je
povečanje emisij NOX zaradi hladnih zagonov manjše od 10 % (Paradiž,2002).
Glavni vir emisij ogljikovega (mon)oksida (CO) so osebna vozila, ki porabljajo bencin: ta
ga izločajo skoraj 90 %, izstopajo pa tudi specifične emisije lahkih tovornih vozil. Večina
emisij nastaja v urbanem prometu. Največ emisij povzročajo hladni zagoni motorjev
(Paradiž, 2002).
Emisije žveplovega dioksida (SO2) so odvisne tako od porabe kot od kakovosti goriva, tj.
vsebnosti žvepla v njem. Če vsebuje plinsko olje 0,2 % žvepla in bencin 0,013 % žvepla,
se na kg porabljenega goriva sprosti 4 oziroma 0,26 g SO2. Največ emisij imajo tovorna
vozila (Paradiž, 2002).
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Emisije (trdnih) delcev so značilne zlasti za dizelske motorje; dve tretjini emisij je iz
izpuhov tovornjakov in ena tretjina iz osebnih vozil. To onesnaževanje je tudi glavna hiba
dizelskih motorjev (Paradiž, 2002).
Emisije svinca so posledice svinčevih spojin, ki so jih dodajali gorivu zaradi boljšega
delovanja motorja (osvinčeni bencin je zamenjal »neosvinčeni« s posebnim dodatkom). V
letu 1998 je promet sprostil v ozračje okoli 40 t svinca, ki se je usedal na rastje in tla
(Paradiž, 2002).
2.5. VPLIVI PROMETA NA ZDRAVJE LJUDI
Ko pomislimo na škodo, ki jo zdravju ljudi povzroča promet, so v ospredju izpušni plini in
nezgode. Ne smemo pozabiti tudi na to, da zaradi voženj manj hodimo in kolesarimo, da
zaradi nakupa avtomobila marsikatera družina stiska pri drugih, za življenje koristnih
zadevah.
Vpliv onesnaženega zraka na zdravje ljudi je velik in kompleksen, posebej še v mestnem
okolju, kjer je promet zgoščen. Škodljivi plini in trdni delci v zraku učinkujejo postopno in
dolgotrajno. Študije o obolevnosti in umrljivosti kažejo, da škodljivi učinki plinov in snovi
v zraku najprej prizadenejo bolnike s kroničnimi obstruktivnimi pljučnimi boleznimi, z
astmo, obolenji srca in obtočil, enako pa tudi otroke in ostarele. V Evropi je do 90 %
mestnega življa (v Sloveniji živi v mestih polovica ljudi) izpostavljena prevelikim učinkom
prašnih delcev (saje, delci kovin, kemikalij, prahu), dušikovega dioksida, ozona in
nekaterih škodljivih organskih spojin. Kakor ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacija
(WHO), onesnaženost zraka povzroči v Evropi vsako leto dodatnih 25 milijonov obolenj
nižjega dihalnega sistema (Otroci v gibanju, 2004). Zdravstvene posledice so akutne zaradi
kratkotrajnih povišanih koncentracij škodljivih snovi v zraku ter kronične zaradi
dolgotrajnih učinkov nižjih koncentracij. Akutni učinki so draženje oči, poslabšanje
pljučne funkcije in simptomi prizadetosti dihal, kot so bolečine v grlu, kašelj, piskanje,
kratka sapa. Dokazani so primeri povišane umrljivosti zaradi večje količine škodljivih
delcev v zraku, novejše študije pa ta spoznanja dopolnjujejo še z vplivom dima in
žveplovega dioksida. Kronični učinki povečujejo incidenco kroničnih bolezni dihal zaradi
žveplovega in dušikovega dioksida ter krajšo življenjsko dobo pri dolgotrajni
izpostavljenosti delcem v zraku. Astma prizadeva okoli 20 % mladostnikov, raziskava v
Veliki Britaniji pa je pokazala, da se je stopnja obolevnosti med letoma 1974 in 1986
podvojila. Število odraslih, ki v Veliki Britaniji obiščejo zdravnika zaradi težav, povezanih
z astmo, se je med letoma 1971 in 1991 potrojilo.
Ocenjuje se, da v Evropi zaradi posledic škodljivih učinkov prometa na zdravje ljudi letno
umre 40.000–130.000 oseb. V Franciji, Švici in Avstriji pa letno pripišejo izpostavljenosti
onesnaženemu zraku 6 % vseh smrti, kar je dvakrat več kot je pri njih žrtev prometnih
nesreč! V zraku, predvsem v dimu in izpušnih plinih vozil, so tudi rakotvorne snovi
(Otorepec, 2002).
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Tabela 2: Onesnaževanje zraka s prometom (Vir: Promet in okolje)
ONESNAŽILEC

VIR

VPLIVI ONESNAŽILCA

CO ogljikov (mon)oksid,
zelo strupen plin

90 % izpuhi motorjev vozil

onemogoči prenos kisika (s krvjo)
po organizmu,
učinkuje smrtno

CO2 ogljikov dioksid,
glavni toplogredni plin

zgorevanje premoga,
zgorevanje tekočih goriv
(iz 1 kg nafte nastane 2,8 kg CO2)

na ljudi pri 4% koncentraciji v
zraku deluje uspavalno, pri 8% pa
smrtno, rastline ga potrebujejo za
rast, prispeva k otoplitvi podnebja

NMVOC nemetanske hlapne
spojine

motorna vozila,
nepopolno uplinjanje

za ljudi so nekateri rakotvorni,
rastline jih črpajo iz tal in kopičijo

NOX dušikovi oksidi

2/3 iz motorjev vozil,
kurišča in industrija

NO in NO2 sta zelo strupena plina
in škodita dihalom

trdni delci,
dizelske saje

nepopolno zgorevanje,
mešajo se s plinom

z dolgotrajnim vdihavanjem lahko
zbolimo (bronhitis, astma,
silikoza, rak)

O3 ozon (pri tleh),
močan toplogredni plin

močna fotokemijska oksidacija z
NOX in HC, veže se tudi s
kovinami

draži dihalne organe in pljuča,
onesnaženost z O3 zmanjšuje
pridelke

Po zraku se širi tudi hrup, ki ogroža mnogo ljudi, čeprav je to težje dokazati. Hrup je glede
na razširjenost in posledice eden izmed najbolj motečih sestavin mestnega okolja, saj
vpliva na psihično (stres) in fizično počutje ljudi, pa tudi na njihovo zdravje. V mestih je
cestni promet najbolj pogost vir hrupa, sledi hrup sosedov in letal (Plut, 1998).
Tudi hrup nizke intenzivnosti vpliva na kakovost življenja, seveda ne pri vseh ljudeh
enako, vendar pri jakosti nad 50 dB/A povzroča nemir, nervoze, utrujenost in slabo
počutje, deluje pa tudi na bolezni obtočil (Otorepec, 2002).
V Evropski uniji je bilo ocenjeno, da je 80 milijonov državljanov v svojem domačem
okolju izpostavljenih ravnem hrupa nad 65 decibelov, tj. stopnja jakosti zvoka, ki je
nesprejemljiva in lahko škoduje zdravju, 170 milijonov državljanov pa je izpostavljenih
ravnem hrupa, ki pomeni jasen vir motenj in gre nedvomno na živce.
Hrup vpliva na otroke in mladino. Ugotovljeno dejstvo je, da izpostavljenost kroničnemu
hrupu upočasni hitrost, s katero se mlajši otroci lahko učijo brati. Hrup povzroča tudi
motnje pri spanju, te motnje pa vplivajo na učni uspeh. Številni mladostniki, izpostavljeni
nasilnemu hrupu v okolju, lahko razvijejo tudi vedenjske motnje (Otroci v gibanju, 2004).
Danes si težko predstavljamo, da bi kdo zanikal škodljivost onesnaženega zraka, javnost –
čeprav ponekod razmeroma počasi in previdno – pa je vse bolj naklonjena ukrepom za
zagotavljanje boljšega zdravja, tudi če ti pomenijo spremembe navad gibanja. Poleg
zdravega razuma pa so tudi povsem ekonomski razlogi za ukrepanje: v Švici so na
Oddelku za promet in energijo Ministrstva za okolje izračunali, da samo onesnaženje
zaradi osebnih avtomobilov povzroči za 83 evrov zdravstvenih stroškov na prebivalca
letno. Te ocene potrjujejo dolgoletne študije v ZDA kakor v Evropi (zunanji stroški

13

prometa) in so verjetno celo prenizke; kljub temu, da nekatere strupene snovi, ki jih lahko
pripišemo prometu, povzročajo raka, ne upoštevajo na primer stroškov rakavih obolenj.
Povezavo med gostoto prometa in pogostostjo raka pri otrocih so pokazali v študiji v ZDA
leta 1989. Ugotovili so, da je verjetnost levkemije trikrat večja pri otroku, ki živi v okolju s
prometom 10.000 avtomobilov na dan, kakor pri otroku s 100 avtomobili na dan (Otroci v
gibanju, 2004).
2.6. OTROCI IN MLADI V URBANEM OKOLJU (Otroci v gibanju, 2004)
Treba se je zavedati, da velika večina otrok živi v strnjenih naseljih. Mladi opravijo v
povprečju 15 do 20 odstotkov vseh poti. In kljub temu je vse prepogosto očitno, da so bila
naša mesta zgrajena, ne da bi kaj dosti mislili na otroke in mlade. Javni prostori in
prevozna sredstva, ki so jih načrtovali zdravi odrasli pretežno za druge zdrave odrasle, ne
upoštevajo posebnih potreb otrok, prav tako pa ne potreb drugih občutljivih skupin
prebivalstva. Zaradi tega otroci ne morejo ustrezno izraziti svoje samostojnosti in se težje
razvijajo, njihovo življenje pa ni tako polno.
Uničevanje okolja je v mestih še posebej izrazito, saj sta onesnaženost zraka in zvočna
onesnaženost že dosegli raven, ki vzbuja skrb. Danes se zavedamo, da otroci niso le
pomanjšani odrasli: za slabe učinke onesnaženosti so občutljivejši od odraslih.
Otrok in odraščajočih do 18. leta je malo nad 21 % prebivalstva Evropske zveze, delež v
različnih državah pa niha med 15 in 24 %. Če štejemo vse mlade do konca srednjega
šolanja, ki se bolj ali manj ujema s starostjo za pridobivanje vozniškega izpita, lahko
sklepamo – če seveda ne štejemo odraslih, ki se ne vozijo z avtomobilom – da je petina
prebivalstva Evrope povsem odvisna od pešačenja, kolesarjenja ali javnega prevoza ali
prevoza v avtomobilu staršev.
Navade, ki se oblikujejo v otroštvu, navadno ostanejo v odrasli dobi. Ker so se v otroštvu
navadili, da je gibanje povezano z avtomobilom in da ima v prostoru avtomobil prednost,
bodo ti državljani v prihodnosti povsem naravno videli avtomobil kot sredstvo, ki določa
prostor in gibanje.
Otroci in mladi se pogosto srečujejo z urbanim okoljem, ki se le malo posveča njihovim
potrebam po gibanju. V mestih, kjer je največ možnosti za raznolike dejavnosti, so
možnosti za dostop do njih omejene s prevozno politiko, ki jo narekujejo potrebe, navade
in zmožnosti odraslih, ki vozijo avtomobile. Danes vse pogosteje otroka spremlja eden od
odraslih ali ga le-ta pelje z avtomobilom. V Veliki Britaniji na primer gre v starostni
skupini 5–10 let le en otrok od devetih sam v šolo, pred desetimi leti pa je bilo razmerje
eden od petih. Po ugotovitvah britanskega Ministrstva za promet, lokalno upravo in regije
k jutranji prometni gneči prispeva prevoz otrok v šolo z avtomobilom skoraj za 20 %.
Otroci, ki jih redno vozijo, so v avtomobilu izpostavljeni večjim koncentracijam
onesnaževal kakor v okoliškem zraku, saj se na prostem razredčijo in razpustijo hitreje
kakor v zaprtem avtomobilu. Raziskave med odraslimi so pokazale, da pešci in kolesarji –
tudi če upoštevamo več vdihanega zraka zaradi hitrega gibanja – v celoti sprejmejo vase
manj strupenih snovi iz izpušnih plinov, poleg tega niso izpostavljeni nekaterim izpuhom,
ki prihajajo neposredno iz predela motorja (ne iz izpušne cevi) in se zbirajo v kabini za
potnike. Pešci in kolesarji so zaradi gibanja v splošnem bolj zdravi in že zato manj
občutljivi na strupene pline.
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Dejstvo, da starši otroke redno spremljajo v šolo in k drugim dejavnostim tja do srede
najstniških let, in to praviloma z avtomobilom, zelo resno vpliva na psihomotorični razvoj
otrok:
- Otroci ostajajo odvisni od staršev, kar jim otežuje, da bi postali samostojni.
- Otroci so prikrajšani za številne možnosti druženja, kar slabo vpliva na njihov
psihosocialni razvoj.
- Ker so otroci zaprti v avtomobilu, postanejo apatični, pešata jim pozornost in živahnost,
zmanjšana dejavnost pa vpliva tudi na zmožnost koncentracije in splošno razpoloženje, kar
naprej vpliva na uspeh v šoli.
- Otroci so v avtomobilu izpostavljeni stresu, ki ga doživlja voznik.
- Mladi so prikrajšani za vsakodnevno gibanje, ki je nujno potrebno za psihofizični razvoj
posameznika.
Zaradi naraščajočega avtomobilskega prometa in neurejenih varnih kolesarskih poti ali
pešpoti je vedno več otrok žrtev prometnih nesreč. Avtomobili so za naše otroke veliko
nevarnejši kot vse oblike nasilja skupaj. Trije otroci umrejo na cesti za vsako žrtev drugega
nasilja. V razvitih državah je kar 41 % smrti otrok do 14. leta starosti posledica prometnih
nezgod; v dveh tretjinah primerov gre za otroka na kolesu ali peš, v eni tretjini primerov pa
za potnika v avtu. Smrti zaradi drugih oblik nasilja je 14 %.
Vse to botruje k omejevanju svobodnega gibanja otrok v mestu – otroci so prikrajšani za
igro zunaj, ki je zelo pomembna za njihov psihosocialni razvoj ter za samostojno gibanje
po mestu, kar zavira njihovo neodvisnost.
Raziskava v Zürichu je pokazala, da pri odločitvi, ali naj se otrok igra na ulici ali ne, ni
pomembno, kakšni so starši ali kakšen je njihov odnos do otroka (na primer preveč
zaščitniški). Glavni vpliv ima dojemanje nevarnosti, ki jih povzroča promet.
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3. NOVA GORICA – IDEJNO VRTNO MESTO – DANES »PLOČEVINASTO«
MESTO
3.1. NOVOGORIŠKA URBANA POKRAJINA
Zaradi dolgoletne urbanizacije določene mestne problematike ne moremo obravnavati
izključno v okvirih mesta, ampak moramo upoštevati tudi njegovo okolico – predmestje,
suburbano območje itd. tako, da vedno pogosteje govorimo o urbani pokrajini in ne
izključno o mestu.
Urbanizacija je proces, ki ga pravzaprav sestavljata dva procesa: rast mest in širjenje
mestnega načina življenja. V najširšem smislu pa pojem urbanizacija označuje zgoščanje
gospodarskih in socialnih dejavnosti pod vplivom industrije, storitvenih dejavnosti,
znanstveno-tehničnega napredka ali osebnih vzgibov, širitev mestnih prometnih sistemov
in drugih dejavnosti v obmestja, povečevanje akcijskega radija zaradi avtomobilizma in
zmanjševanje razlik v življenjski ravni in načinu življenja med mestnim in podeželskim
prebivalstvom (Geografski atlas Slovenije, str. 310).
Novogoriško urbano pokrajino sem glede na obravnavano tematiko, lastno poznavanje
območja ter glede na Ravbarjevo klasifikacijo urbanizacije (tipov poselitvenih območij)
Slovenije leta 1996 (Geografski atlas Slovenije, str. 310) razdelila na štiri območja:
- mesto Nova Gorica,
- ožje urbano območje,
- širše urbano območje,
- suburbanizirano območje.
Novogoriška urbana pokrajina leži v zahodnem delu Vipavske doline ob meji z Italijo.
Mesto Nova Gorica je glede na klasifikacijo centralnih naselij središče pete stopnje in
glavni center Severnoprimorske regije; ima okoli 15 tisoč prebivalcev in je upravno,
gospodarsko, šolsko in kulturno središče Vipavske doline, Goriških Brd, spodnjega
Posočja in severozahodnega dela Krasa (Slovenija – pokrajine in ljudje, str. 230).
Nastalo je po drugi svetovni vojni leta 1947, ko je po začrtanju nove meje tamkajšnjo
slovensko podeželje ostalo brez središča. V razvoju mesta lahko v grobem ločimo dve
obdobji. Prvo obdobje je čas močne prostorske rasti mesta in števila njenih prebivalcev, ki
je trajala štiri desetletja. Sredi osemdesetih let pa se je rast upočasnila, ker so ugasnile
glavne družbene naložbe, zasebniki pa so gradnje usmerili v obrobje mesta in sosednja
naselja (Solkan, Kromberk, Rožna Dolina, Šempeter ...), ki se vse bolj povezujejo v enotno
somestje (Slovenija – pokrajine in ljudje, str. 229).
V primeru Nove Gorice ne moremo govoriti o tipičnem pojavu širjenja mesta na račun
vsrkavanja vase sosednjih naselij, ki je značilen za mnoga druga razvijajoča mesta v
Sloveniji, ampak o urbani pokrajini, ki jo sestavljajo samostojni elementi, katerih hierarhija
je jasna, a so med seboj v močni interakciji, saj si določene funkcije delijo. Mesto se je
fizično spojilo samo z dvema naseljema: Solkanom in Kromberkom, le-ti pa sta, kljub
poselitveni kontinuiteti, samostojni naselji.
Solkan, nekdanje predmestje Gorice in danes Nove Gorice, je starodavno naselje, nastalo
na prometno in strateško izredno pomembnem kraju, kjer Soča med strmimi pobočji
Sabotina in Svete gore izstopi iz ozke doline na odprto Goriško ravan. Po letu 1947 je bil
središče goriškega okraja s sedeži gospodarskih podjetij, upravnih služb in kulturnih
ustanov. Z razvojem Nove Gorice je številne dejavnosti izgubil, bil nekaj časa priključen
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Novi Gorici, od leta 1988 pa je ponovno samostojno naselje (Slovenija – Pokrajine in
ljudje, str. 230).
Kromberk se razteza vzhodno od Nove Gorice. Danes predstavlja spalno naselje, na njegov
južni rob pa se ob regionalni cesti Nova Gorica–Ajdovščina širi novogoriška industrijska
cona ter nakupovalna središča. Do petdesetih let dvajsetega stoletja je bil razpotegnjena
vas v Spodnji Vipavski dolini, po nastanku Nove Gorice je postal njeno predmestje. V vseh
delih vasi, na vznožju pobočja in pobočnih zaselkih, so zrasle številne stanovanjske hiše.
Največja zgostitev hiš je v Damberju in Kurji vasi, ki mejita na mestno območje Nove
Gorice. Hiše so tam nanizane ob ulicah, ki potekajo po prisojnem pobočju v smeri plastnic.
Ta del Kromberka je po videzu in pomenu del novogoriškega mestnega območja (Krajevni
leksikon Slovenije), skupaj s Solkanom in Novo Gorico pa tvori ožje urbano območje.
V širše urbano območje se povezujeta še Rožna Dolina in Šempeter pri Gorici, ki pa sta
od Nove Gorice ločena s flišnim slemenom. Rožna Dolina je v sedemdesetih letih 20.
stoletja postala predmestje Nove Gorice in je dejansko videti kot del mestne celote, čeprav
je fizično ločena od samega mesta. Skozi naselje in predor pod Panovcem vodi v Novo
Gorico pot iz južnega dela Spodnje Vipavske doline in s Krasa, z vzhoda pa pot iz
notranjosti Slovenije do mednarodnega mejnega prehoda z Italijo. Do odprtja večjega in
sodobnejšega mejnega prehoda v Vrtojbi je tu potekal tudi ves mednarodni promet. Danes
pa je v Rožni Dolini sedež visokošolskega izobraževanja.
Šempeter pri Gorici je drugo največje naselje in drugo najpomembnejše zaposlitveno
središče na Goriškem. Dve desetletji po novi razmejitvi je opravljal upravne, gospodarske,
izobraževalne in druge mestne funkcije, ki jih je pred tem imela Gorica, po zgraditvi Nove
Gorice pa je ta postopoma prevzela vse regionalne funkcije, razen zdravstva, saj bolnišnica
v Šempetru pokriva potrebe prebivalstva celotne severne Primorske (Slovenija – Pokrajine
in ljudje, str. 230).
V zadnjih dveh desetletjih je opazen pojav (sub)urbanizirane pokrajine. Za
(sub)urbanizirana območja sta značilna izjemno močna dnevna migracija, ki okvirno
zajema polovico zaposlenih, in prevladujoč način življenja, skoraj povsem enak tistemu v
mestih. Prebivalstvo teh območij je v vsakodnevnem stiku z bližnjim mestom, ki je
praviloma tudi zaposlitveno središče (Geografski atlas Slovenije, str. 310).
Suburbanizirano območje novogoriške urbane pokrajine tvorijo kraji: Kromberk, Loke,
Ajševica, Stara Gora, Volčja Draga in Vrtojba.
3.2. VPLIV AVTOMOBILOV NA SPREMINJANJE MESTNEGA PROSTORA
Nova Gorica je posebnost med slovenskimi mesti. Arhitekt Edo Ravnikar (1907–1993) jo
je s sodelavci 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 imelo nizko gostoto zazidave ter veliko zelenic, parkov in drevja. Tak koncept
pa se je uveljavil le na začetku gradnje ob dveh osrednjih ulicah (Slovenija – Pokrajine in
ljudje, str. 229).
Kasneje je Nova Gorica postala eksperimentalni poligon za številne arhitekte, urbanistični
razvoj mesta pa se je vedno bolj oddaljeval od prvotnih idejnih načrtov vrtnega mesta
(Mlinar, 1983).
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Pešcone ob širokih zelenih avenijah so postajale vedno bolj okrnjene, njihov prostor so
začela prevzemati obcestna parkirišča. Enako se dogaja z večjimi zelenimi površinami
znotraj mesta, ki se postopoma spreminjajo v bolj ali manj urejena parkirišča. Ponekod pa
so si prebivalci v parkovnih površinah med bloki sami zgradili garaže, ki so dokaj
neestetske in ne sodijo v koncept soseske.

Slika 1: Zeleni pas, ki naj bi ločeval pasova za pešce in promet, so zamenjala obcestna
parkirišča. (foto: Katarina Otrin)

Slika 2: Garaže – tujek znotraj parkovnih površin, zasnovanih v okviru prvotnega koncepta
vrtnega mesta arhitekta Eda Ravnikarja (foto: Katarina Otrin)

Sliki 3 in 4: Nekoč travnik – danes parkirišče... (foto: Katarina Otrin)
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V preteklosti se je v samem urbanističnem razvoju mesta naredilo kar nekaj napak, kar
priznavajo tudi odgovorni za urbanistični razvoj. Danes se govori o zaprtju posameznih
delov mesta za promet in o ureditvi pešcon v centru mesta, govori se tudi o kolesarskih
stezah, vendar le govori, kmalu pa bo izginila ena zadnjih zelenic v centru mesta!

Slika 5: Center Nove Gorice bo kmalu izgubil še eno od poslednjih zelenih površin (foto:
Katarina Otrin)
3.3. POSELITEV IN PROSTORSKA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI
Na podlagi podatkov o prostorski razporeditvi dejavnosti in poselitve je mogoče
predvideti, kako potekajo dnevni migracijski tokovi oziroma kje so izhodiščne točke
(stanovanjska območja) in kje ciljne točke (zaposlitvena območja, trgovine, šole itd.), kar
je pri načrtovanju kolesarske infrastrukture zelo pomemben podatek.
Stanovanjska območja z individualnimi hišami prevladujejo na območju Solkana,
Šempetra in v manjših okoliških krajih. Na območju Nove Gorice je raba prostora
pestrejša; prostor si dokaj enakovredno delijo območja individualnih hiš, blokovska naselja
in gospodarsko mešana območja, ki pa so med seboj prostorsko ločena. Center mesta je
namenjen mešani gospodarski rabi. V centru se nahajajo upravne in kulturne ustanove,
banke, trgovine, storitvene dejavnosti, gostinski lokali, pošta, zdravstveni dom, avtobusna
postaja itd.
Znotraj mesta so večja območja individualne pozidave: Grčna, Ledine, ulica I. Regenta,
Partizanska in Prvomajska ulica. Z enodružinskimi hišami sta pozidani tudi stari jedri
Solkana in Šempetra, vendar gre tu za strnjeno tradicionalno pozidavo, ki ni prostorsko
potratna.
Ker pa je proces gradnje enodružinskih hiš pretežno produkt obdobja suburbanizacije iz
80-ih let, se večja območja individualnih hiš nahajajo na robu oziroma izven mestnega
območja Nove Gorice. Z enodružinskimi hišami so pozidali verzel med »starim«
Solkanom in novonastalim mestom, Kromberk (Varda, Damber, Fajdigovšče, Kurja vas),
Pristavo, Rožno Dolino, Ajševico, Loke, širše območje Šempetra, Vrtojb, Volčje Drage ...
Prebivalci teh krajev so načeloma najpogostejši vsakodnevni uporabniki avtomobila.
Blokovska pozidava je v drugi coni, saj na nek način obkroža sam center mesta. Največje
število ljudi (blokovska naselja so območja z največjo gostoto prebivalstva) ima torej do
centra, kjer se nahaja večina storitev in delovnih mest, zelo blizu in jih večina avtomobila
za vsakodnevne potrebe skoraj ne bi »smela« uporabljati.
Blokovska območja se nahajajo še v centru Šempetra in »pod Markom«.
20

Industrijske cone so bile že v svojih začetkih locirane na obrobje. Danes je zelo okrnjena,
opazno je njeno prestrukturiranje večinoma v trgovske in podjetniške centre, pri čemer
imata pomembno mesto tako proizvodna kot storitvena obrt. Manjši industrijski obrati se
nahajajo na zahodnem robu Solkana in Nove Gorice ob meji z Italijo, v industrijski coni
Kromberk ter v industrijski coni na južnem območju Šempetra.
Gospodarsko mešana območja, ki so poleg industrijskih tudi največja zaposlitvena
središča, se poleg centra Nove Gorice nahajajo v industrijski coni Kromberk, v Rožni
Dolini ob Vipavski cesti ter v centru in na južnem območju Šempetra.
Šolski center je v Novi Gorici med Delpinovo, Erjavčevo, Cankarjevo in Rejčevo ulico.
Tu, v neposredni bližini centra, se nahaja večina srednjih šol in osnovna šola. Posamezne
osnovne šole so še na križišču Kidričeve in Trubarjeve ulice, kjer je tudi posebna osnovna
šola Kozara in dijaški dom, na koncu Cankarjeve ulice na križišču z Lavričevo ulico, v
Solkanu na Šolski ulici, v Šempetru na Gabrščkovi ulici in v centru Vrtojbe. Pod
Markovim hribom, nad Šempetrsko obvoznico, se nahaja srednja kmetijsko-živilska šola, v
Rožni Dolini na Vipavski cesti pa ima prostore fakulteta Politehnika Nova Gorica.
Zdravstveni dom ima svoje prostore v Novi Gorici in v Šempetru, kjer pa se nahaja tudi
bolnišnica, ki pokriva potrebe celotne Severnoprimorske regije.
Večji športno-rekreativni centri so Športni park Nova Gorica z bazenom ob Cankarjevi
ulici, Hit šport center v Šempetru ter nova športna dvorana v novogoriškem Šolskem
centru. Pomembno rekreativno območje je gozd Panovec ter vse večje ali manjše vzpetine
v okolici.
Pri načrtovanju je pomembno upoštevanje prostorskih planov. Mestna občina Nova Gorica
predvideva za širše območje naselja Nova Gorica naslednje programske zasnove za
zazidalne načrte:
- programska zasnova za zazidalni načrt Obrtna cona Solkan,
- programska zasnova za zazidalni načrt Ob Gasilskem domu,
- programska zasnova za zazidalni načrt Ob Sodišču,
- programska zasnova za zazidalni načrt Kompleks igralnice in hotela Park,
- programska zasnova za zazidalni načrt Parkovšče,
- programska zasnova za zazidalni načrt Stanovanjsko-poslovnega območja Kuntava,
- programska zasnova za zazidalni načrt Damber III,
- programska zasnova za zazidalni načrt Vogersko – center,
- programska zasnova za zazidalni načrt Meblo – vzhod,
- programska zasnova za zazidalni načrt Ob železniški postaji v Novi Gorici.
Na stanovanjskih območjih ni predvidenih številnih velikopoteznih stanovanjskih
novogradenj, saj so območja sklenjena in relativno gosto pozidana. Edini večji nepozidan
prostor opredeljen kot stanovanjsko območje se razprostira severno od kromberške
vpadnice na meji z naseljem Kromberk. Zazidalni načrt tu predvideva stanovanjsko
poslovno območje Kuntava. Drugo predvideno stanovanjsko območje Parkovšče se nahaja
v suburbanem območju mesta med Rožno Dolino in Ajševico. Drugod po mestu pa so na
razpolago manjša zemljišča, t. i. plombe, s katerimi se načrtuje zaokrožiti stanovanjska
območja. Take že obstoječe novogradnje ali novogradnje v pripravi so ob Delpinovi ulici,
na križišču Erjavčeve in Prvomajske ulice, ob Rejčevi ter Streliški ulici.
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Druga kategorija območij namenjena stanovanjski gradnji so mešana območja, ki poleg
stanovanjskih objektov dopuščajo tudi gradnjo drugih s stanovanjsko rabo združljivih
oziroma nemotečih zgradb in v njih potekajočih dejavnosti. Za območja mešane rabe so
bila izdelane programske zasnove za zazidalne načrte Ob Gasilskem domu, Ob Sodišču in
Ob železniški postaji v Novi Gorici. Slednji je najobširnejši in ocenjuje gradnjo okoli 500
stanovanjskih enot.
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3.4. OBREMENJENOST CEST
Prek Vipavske doline teče najkrajša prometna vez med severno Italijo in osrednjim delom
Evrope (Slovenija – Pokrajine in ljudje, str. 231). Sprva je ves tranzitni promet potekal
prek mednarodnega prehoda Rožna Dolina, po regionalni cesti skozi naselja v Vipavski
dolini proti Razdrtemu. Posodobitev cestnega omrežja je bila nujna. Zametek posodobitve
je bil zgrajeni terminal pri Vrtojbi, ki se navezuje na italijansko avtocestno omrežje, na
novo zgrajena hitra cesta Vrtojba–Vipava pa je regionalni cesti in prebivalcem ob njej
postopoma prevzela breme tranzitnega prometa.
Danes so največji obremenjevalci cest dnevni migrantje. Največ voženj je narejenih na
zelo kratkih razdaljah (< od 3 km), kar je razvidno na karti, ki prikazuje rezultate štetja
prometa (l. 2004) in s tem obremenjenost cest z avtomobilskim prometom. Število vozil, ki
prevozijo določen odsek, se močno poveča na odsekih, ki so bližje centra – Nove Gorice
ali Šempetra pri Gorici. Če primerjamo podatke o štetju prometa iz leta 1997 z letom 2004,
ugotovimo, da se je obremenjenost cest z avtomobilskim prometom močno povečala. V
sedmih letih se je na določenih odsekih število avtomobilov povečalo tudi za več kot 100
%. Podatki sicer niso direktno primerljivi, saj imamo za leto 1997 podane podatke za
povprečno letno število avtomobilov na dan, za leto 2004 pa število avtomobilov na 16 ur
(od 5.30 do 21.30), vendar so še vedno zelo dober pokazatelj, saj je v nočnih urah promet
zanemarljiv.
Karta 3: Obremenjenost cest leta 1997 (Vir: Geografski atlas Slovenije, str. 233)
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Tabela 3: Najbolj obremenjeni odseki l. 1997 in njihova obremenjenost oktobra, 2004
(Vir: Geografski atlas Slovenije, str. 233; Štetje prometa v Novi Gorici, 2004):
l. 1997

oktober, 2004

povprečno letno število

število avtomobilov/16h

vozil na dan

(skupaj v obe smeri)

Šempeter pri Gorici–Branik

8.403

ni podatkov

Nova Gorica–Šempeter pri Gorici

7.122

ODSEK

Nova Gorica–Kromberk–Ajševica

7.000

(spodnja)

20.160
(Rožna Dolina)
15.942
(Kromberk–Ajševica)

Nova Gorica–Deskle

6.526

10.087

Šempeter pri Gorici–Miren

6.520

ni podatkov

Ajševica (spodnja)–Ozeljan

5.800

13.943

Nova Gorica–Goriška Brda

3.499

3.568

Tabela 4: Najbolj obremenjeni odseki leta 2004 (Vir: Štetje prometa v Novi Gorici, 2004)
Število
ODSEK

število

vozil/16 ur v

vozil/16 ur

nasprotni

skupaj

število vozil v

število vozil v

jutranji konici

popoldanski

(7.15–8.15)

konici

smeri
Vojkova cesta (med
rondojem in križiščem s
Kidričevo ul.)
Kromberk–Nova Gorica
(Pri hrastu)
Rožna Dolina–Nova Gorica
(na mostu)

(15.00–16.00)

smer Š:

Smer S:

12.356

12.084

11.675

11.235

22.910

11.042

9.118

20.160

24.440

smer Š: 969

smer Š: 1.043

smer S: 981

smer S: 1.183

smer NG: 1.143

smer NG:1.091

smer K: 784

smer K: 1093

smer NG: 846

smer NG: 989

smer Š: 687

smer Š.: 683

(Š=Šempeter; S=Solkan; NG=Nova Gorica; K=Kromberk)

Najbolj obremenjeni sta kromberška vpadnica in južna vpadnica iz smeri Šempeter–Rožna
Dolina skozi tunel pod Panovcem. Obremenjenost vpadnic nakazuje močno interakcijo
med kraji znotraj urbanega območja.
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3.4.1. DOMINACIJA AVTOMOBILA MED PREVOZNIMI SREDSTVI
Družbeni vzroki
Mesto Nova Gorica je mlado mesto, ki je raslo v skladu z razvojem motorizacije, tako da
ni bilo časa za razvoj kolesarske tradicije ali tradicije prevoza z neke vrste javnim
prevoznim sredstvom. Avtomobil (je) nedvomno pomeni(l) statusni simbol, poleg tega pa
je postajal vedno bolj dostopen vsem slojem prebivalstva. Prav zaradi specifičnega načina
nastanka mesta je prebivalstvo nenehno vpleteno v migracijske tokove – sprva
doseljevanje (Nova Gorica nima avtohtonega prebivalstva), nato selitev iz mesta v
primestne kraje, od koder se danes ljudje dnevno vozijo na delovna mesta, v šolo itd. Poleg
tega pa je v nekdaj tradicionalno agrarni pokrajini močno upadel delež kmečkega
prebivalstva, s čimer se je povečal delež aktivnega prebivalstva, ki se mora dnevno
pripeljati v zaposlitvene centre.
O kolesarski tradiciji lahko govorimo le v starih naseljih, kot so Solkan, Šempeter, Vrtojba
... vendar so kolo s časom zamenjali najprej motor, nato popularni fičoti ter ostali
avtomobili, pač v skladu z modernizacijo ter menjavo generacij. V krajih s kolesarsko
tradicijo se s kolesom še vedno radi vozijo naše »none« in »nonoti«, vendar še ti zelo malo,
saj se na cesti ne počutijo več varne, kar pa nas privede že do drugega vzroka. Zelo
pomemben problem je razvajenost prebivalstva, ki je navajeno, da se vozi z avtomobilom
»od vrat do vrat«, ter pomanjkanje osveščanja prebivalcev o alternativnih prevoznih
sredstvih in negativnih učinkih avtomobilskega prometa.
Problematika (ne)ustrezne infrastrukture in alternativnih prevoznih sredstev
Pomanjkanje ustrezne kolesarske infrastrukture je nesporno eden izmed glavnih razlogov
za nizko stopnjo kolesarjenja. Dokazano je namreč, da že majhne izboljšave v kolesarski
infrastrukturi zelo ugodno vplivajo na povečanje števila kolesarjev – v konkretnem
primeru lahko vzamemo kot dokaz zgraditev kolesarske steze, ki je skozi predor pod
Kostanjevico povezala Šempeter in Novo Gorico, s tem pa se je na tej relaciji močno
povečalo število kolesarjev (in pešcev). Po drugi strani pa se gradi vedno več parkirišč, kar
postavlja avtomobil na prednostno mesto mestnega prevoznega sredstva. Glavna
pomanjkljivost javnega prometa je njegova nefleksibilnost.
3.5. KOLESARJENJE IN KOLESARSKA INFRASTRUKTURA V NOVOGORIŠKI
URBANI POKRAJINI
Nova Gorica zaradi specifičnega nastanka ni utegnila razviti kolesarske tradicije. To pa ne
velja za naselja v njeni bližini, ki imajo veliko daljšo zgodovino, kot sta npr. Solkan in
Šempeter. Obe naselji sta bili predmestji Gorice in kolo je bilo takrat zelo cenjeno
prevozno sredstvo – še posebno za mlade.
V preteklosti je bilo avtomobilov malo, zato je bila vožnja s kolesom po cestišču nekaj
čisto običajnega. Danes je tak način vožnje prenevaren, zato je kolesarska infrastruktura
nujno potrebna. Na obravnavanem območju pa je le-te zelo malo. Dolgo let sta bili le dve
kolesarski stezi – tista na ulici Gradnikove brigade ter kolesarska steza, ki preko cestnega
tunela povezuje Rožno Dolino in Novo Gorico. Po dolgem premoru so se stvari malo
premaknile, zgrajen je bil do sedaj najbolj zanimiv in funkcionalen odsek kolesarske steze,
in sicer kolesarska steza, ki povezuje Šempeter, Rožno Dolino in Novo Gorico. Le-ta je
speljana skozi predor pod Kostanjevico, tik ob meji Slovenije z Italijo, kar ji povečuje
atraktivnost, še bolj pa funkcionalnost, saj so z njo močno skrajšali razdaljo Šempeter–
Nova Gorica (na < 2,5 km) ter rešili problem velikega naklona stare kolesarske steze, ki
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poteka ob glavni cesti Rožna Dolina–Nova Gorica skozi predor pod Panovcem. Dokaz za
njeno hvalo so množični uporabniki, ki so poleg kolesarjev tudi pešci. Zaradi pogoste
gneče bi bila nujna izgradnja tudi vzporedne pešpoti. Nadaljnji odseki kolesarskih stez so
bili zgrajeni večinoma sočasno z zgraditvijo novih cestnih odsekov, npr. kolesarska steza
pod rondojem ob kromberški vpadnici ali pa ob odseku ulice dr. Karla Lavriča med
Cankarjevo in Prvomajsko ulico. Šempeter in Solkan sta skoraj brez kolesarskih stez,
Vrtojba ima novo kolesarsko stezo ob na novo asfaltiranem odseku vrtojbenske
»obvoznice«. Varnih kolesarskih poti do šol ni nikjer.

Slika 6: Kolesarska povezava med Novo Gorico in Šempetrom pri Gorici – funkcioalna in
atraktivna kolesarska pot, ki poteka ob (po) državni meji. V ozadju Kostanjevica (foto:
Katarina Otrin)
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Tehnične napake in pomanjkljivosti kolesarskih stez
Vsekakor se zadnja leta na novih kolesarskih površinah dela več kakor v preteklosti.
Veliko kolesarskih stez pa je, žal, narejenih slabo, neustrezno, za kolesarje celo nevarno.
Na območju Nove Gorice bi izpostavila predvsem dejstvo, da je večina kolesarskih stez
narejenih »na pol«, tako da je kolesar sredi poti velikokrat prepuščen milosti oziroma
nemilosti avtomobilov. Še slabše je s talnimi oznakami na križiščih, saj niso opremljena z
barvanimi prehodi za kolesarje, kar pomeni, da mora kolesar, ki se pripelje po kolesarski
stezi, ki prečka cestišče, sestopiti s kolesa ter prečkati cesto čez zebro kot pešec, saj ni
vidnih oznak, da ima prednost pred avtomobili. Nedvomno bo v prihodnosti potrebno
sprejeti jasna in natančna merila pri načrtovanju in izvedbi kolesarskih stez, saj od nevarno
speljanih kolesarskih stez kolesarji vsekakor nimajo koristi. Potrebna je nedvoumna
ureditev in označitev križišč, če je le mogoče tako, da imajo kolesarji prednost; potrebno je
izboljšati preglednost nad kolesarji in pešci za voznike avtomobilov ter postaviti
hitrostnoopozorilne omejitve na cestiščih.
Ob evropskem tednu mobilnosti septembra 2005 je Goriško društvo za kakovost bivanja v
sodelovanju z Oddelkom za okolje in prostor Nova Gorica organiziralo »sprehod« po Novi
Gorici na temo »Zapeljimo se po ulicah in poteh Nove Gorice in ugotovimo, ali so
kolesarjem prijazne!«. Namen sprehoda je bil pokazati na slabosti kolesarske infrastrukture
in težave kolesarjev ob neustrezni in dvoumni prometni ureditvi.
Nekaj dokumentiranih primerov tehničnih napak in pomanjkljivosti kolesarskih stez na
območju Nove Gorice:
• Na Kidričevi ulici je kratek odsek kolesarske steze, in sicer od Perle pa do križišča z
Vojkovo. Dostop na stezo je zaradi nepravilno parkiranih avtomobilov vedno neprehoden.
Podobno velja za izhod kolesarske steze na nasprotni strani (primer je dokumentiran s
Sliko 1).

Slika 7: Avtomobili zapirajo prehod na kolesarsko stezo – vsakdanjost Nove Gorice.
Slikano pred Perlo na Kidričevi ulici (Foto: Goriško društvo za kakovost bivanja).
• Po kratkem odseku kolesarske steze na Vojkovi je pred črpalko nenadni konec kolesarske
steze. Ker je v bližini samo prehod za pešce (zelo nevaren prehod zaradi velike hitrosti in
nepripravljenosti avtomobilistov odstopiti prednost), mora po pravilih kolesar sestopiti s
kolesa in prečkati prehod kot pešec (Slika 2) ter na drugi strani nadaljevati vožnjo po
cestišču, ki pa je zaradi gostega prometa za kolesarje zelo nevarno (Slika 3).
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Slika 8: Tako zgleda spoštovanje prometnih predpisov, če kolesarske poti nenadoma
»zmanjka«. Slika prikazuje zaplete kolesarjev, ki bi želeli po Vojkovi cesti nadaljevati pot
naprej proti Lavričevi ali Solkanu (Foto: Goriško društvo za kakovost bivanja).

Slika 9: Slika prikazuje kolesarje namenjene iz Vojkove proti Lavričevi (Foto: Goriško
društvo za kakovost bivanja).
• Kratek odsek slabo vidne kolesarske steze po ul. Tolminskih puntarjev v smeri proti
centru »ponikne« sredi označenih parkirnih mest!
• Križišče pred cerkvijo – puščične oznake na tleh so neustrezne saj ne predvidevajo
prehoda kolesarjev čez semafor v smeri proti severu.
• Kratek odsek kolesarske steze na ulici XXX divizije je neprehoden zaradi parkiranih
avtomobilov. Avtomobili vozijo čez in po kolesarski stezi!
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• Kratek odsek kolesarske steze ob Kromberški cesti se nelogično konča. Kolesar mora tu
prečkati cesto in nadaljevati pot po drugi strani cestišča, kjer pa ni več kolesarske steze.
...
Stojala za kolesa
Stojala za kolesa so pred stavbami javnega značaja dokaj pogosta, vendar jih je absolutno
premalo, saj imajo v povprečju kapaciteto le za pet koles, veliko pa jih je že v zelo slabem
stanju, marsikatera ne služijo več svojemu namenu. Pokritih in sodobnih, varnejših stojal
ni.

Slika 10: Klavrno stanje kolesarskih stojal ob eni izmed osnovnih šol v Novi Gorici (foto:
Katarina Otrin)
Izposojevalnice koles
Kolesa si je v Novi Gorici možno izposoditi na Mestni občini Nova Gorica, v trgovini s
kolesarsko opremo in servisom Bisport ter na Slovenskih železnicah.
Štetje kolesarjev
Oktobra 2004 je bilo opravljeno tudi štetje kolesarjev, in sicer na izbranih presekih v
centru mesta v jutranji in popoldanski konici. Največ kolesarjev (82) so zjutraj, med 7.15
in 8.15, zabeležili na Delpinovi ulici na odseku med Rejčevo in Erjavčevo ulico, od tega 55
v smeri proti Erjavčevi. Večje število kolesarjev (50) se jih je pripeljalo iz smeri Solkana
po ulici Gradnikove brigade, 44 so jih našteli na Rejčevi ulici, 40 pa v predelu centra, ki je
zaprt za motorni promet (Štetje prometa v Novi Gorici, 2004).
V popoldanski konici so našteli največ kolesarjev (66) v pešconi znotraj centra mesta, 46
na ulici Gradnikove brigade in 44 na Delpinovi. V primerjavi z jutranjo konico se je število
kolesarjev povečalo na Kidričevi ulici in na ulici Tolminskih puntarjev (Štetje prometa v
Novi Gorici, 2004).
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Karta 6: Število kolesarjev na izbranih odsekih – skupna jutranja konica (7.15–8.15) –
kolesarjev/uro in smer; terenske raziskave, 12. oktober, 2004 (Vir: Štetje prometa v Novi
Gorici, 2004).

Erjavčeva ul.
Cankarjeva ulica
šolski center

Rejčeva ul.

Delpinova ul.

Gradnikove brig.

Kidričeva ul.
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Karta 7: Število kolesarjev na izbranih odsekih – skupna popoldanska konica (15.00–
16.00) – kolesarjev/uro in smer; terenske raziskave, 12. oktober, 2004 (Vir: Štetje prometa
v Novi Gorici, 2004).

3.6. VPLIV PROMETA NA ONESNAŽENOST ZRAKA
Nova Gorica je avtomatsko merilno postajo emisij pridobila šele leta 2002. Dotedanje
raziskave na območju občine so bile pretežno usmerjene na proučevanje vplivov večjih
onesnaževalcev zraka, kot so Salonit Anhovo, Meblo, Solkanska industrija apna, Opekarna
Renče, večje industrijske in stanovanjske kotlovnice, in le v manjši meri na razpršene vire,
kot so drobna kurišča in promet (Ocena vpliva prometa na onesnaženost zraka ..., 1995).
Leta 1995 je bila za območje Nove Gorice, Solkana in Šempetra narejena prva in edina
ocena vpliva prometa na onesnaženost zraka. Za izračun emisij so bili uporabljeni podatki
Prometne študije PTI Ljubljana iz leta 1993 ter podatki štetja prometa. Emisije so bile
izračunane na prometnicah z znanim pretokom vozil – njihovo število je bilo glede na
celotno število prometnic na obravnavanem območju relativno majhno, vendar pa
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vključuje vse prometnice v glavnih transportnih smereh. Po grobi oceni naj bi bilo s temi
prometnicami zajetega 60–70 % vsega takratnega prometa na območju.
Tabela 5: Emisije osebnih vozil (t/leto); l. 1995
snov / kraj

Solkan

N. Gorica

Šempeter

skupno

SO2

1,6

2,9

2,2

6,7

NO2

56,1

103,2

76,6

235,9

CO

719,8

1322,6

981,8

3024,2

VOC

66,2

121,7

90,3

278,2

LD

0,0

0,0

0,0

0.0

Pb

0,3

0,6

0,4

1,3

(Vir: Ocena vpliva prometa na onesnaženost zraka ..., 1995)
Količinsko na vseh območjih prevladujejo emisije ogljikovega monoksida, ki so za faktor
deset večje od emisije dušikovega dioksida in organskih spojin. Osebna vozila emitirajo le
malo žveplovega dioksida, prispevajo pa celotne emisije svinca. Emisije lebdečih delcev iz
osebnih vozil praktično ni.
Tabela 6: Emisije tovornih vozil (t/leto); l. 1995
snov / kraj

Solkan

N. Gorica

Šempeter

skupno

SO2

2,6

3,2

3,5

9,2

NO2

7,6

9,2

10,1

26,9

CO

15,3

18,4

20,2

53,8

VOC

1,9

2,2

2,4

6,5

LD

0,9

1,1

1,2

3,3

Pb

0,0

0,0

0,0

0,0

(Vir: Ocena vpliva prometa na onesnaženost zraka ..., 1995)
Struktura emisij tovornih vozil je drugačna kot pri osebnih vozilih. Relativno manjše kot
pri osebnih vozilih so emisije ogljikovega monoksida in organskih snovi, večje so emisije
žveplovega dioksida in lebdečih delcev, emisije svinca ni.
Razlike med posameznimi območji so v prvi vrsti posledica različne gostote prometa,
delno pa so posledica razlik v strukturi vozil. Na vseh območjih prevladujejo emisije
ogljikovega monoksida, dušikovega dioksida in organskih spojin (Ocena vpliva prometa
na onesnaženost zraka ..., 1995).
Omenjena raziskava vpliva prometa na onesnaženost zraka je bila narejena na podlagi
matematičnega izračuna, z letom 2002 pa se je tudi za Novo Gorico začel izvajati
monitoring emisij. Avtomatska merilna postaja je postavljena na obrobje mesta, stran od
prometnice ali drugega emisijskega vira.
Kot vzorčno leto sem vzela leto 2003 (predvsem zaradi razpoložljivosti podatkov).
Avtomatska merilna postaja v Novi Gorici meri sledeče polutante: SO2 (žveplov dioksid),
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O3 (ozon), NOX (dušikove okside), PM10 (delci PM10), CO (ogljikov monoksid), BTX
(benzen, toluen, ksilen) in SS (globalno sončno sevanje). Med naštetimi polutanti so glede
na izmerjene vrednosti najbolj izstopali ozon (O3), dušikovi oksidi (NOX) in ogljikov
monoksid (CO). Vsi so tipični predstavniki prometnih emisij.
Ozon
Zaradi visoke poti sonca in s tem močnega sončnega obsevanja, ki je pogoj za potek
fotokemičnih reakcij, ter zaradi vročega vremena s šibkimi vetrovi koncentracije ozona v
poletnem času v Novi Gorici pogosto presegajo urno in 8-urno mejno vrednost. Urna
opozorilna koncentracija je bila v letu 2003 daleč največkrat presežena prav na merilnem
mestu v Novi Gorici. Tudi parameter AOT40 je v vegetacijskem obdobju leta 2003 dosegel
najvišjo vrednost v Novi Gorici. Visoke koncentracije se pojavljajo zlasti ob šibkih
zahodnih vetrovih, ko poleg lokalno nastalega fotokemičnega smoga pride še tisti iz
severne Italije (www.arso.gov.si; Agencija za okolje, poročilo 2003).
Tabela 7: Koncentracije ozona v zraku (µg/m3) v letu 2003 (presežena mejna vrednost
AOT40 in preseženo dovoljeno število preseganj 8-urne ciljne vrednosti koncentracije sta
označena z debelim tiskom) (Vir: www.arso.gov.si).
leto

1 ura

8 ur

Cp

max

>OV

>AV

AOT40

max

>CV

Krvavec

103

187

8

0

88071

174

145

Ljubljana Bežigrad

48

196

18

0

59178

175

81

Maribor

44

160

0

0

23830

146

19

Celje

50

189

2

0

58848

170

78

Trbovlje

48

193

7

0

41534

167

65

Hrastnik

52

181

1

0

46158

158

63

Zagorje

41

175

0

0

30951

149
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Nova Gorica

58

244

102

1

77134

221

105

Zavodnje

78

173

0

0

50837

159

84

Velenje

55

191

5

0

56553

172

87

postaje

(Cp: povprečna mesečna koncentracija v µg/m3;
maks: maksimalna koncentracija v µg/m3;
>AV: število primerov s preseženo alarmno vrednostjo;
>OV: število primerov s preseženo opozorilno vrednostjo;
>CV: število primerov s preseženo ciljno vrednostjo;
AOT40: vsota [µg/m3.h] razlik med urnimi koncentracijami, ki presegajo 80 µg/m3 in vrednostjo 80 µg/m3
in so izmerjene med 8.00 in 20.00 po srednjeevropskem zimskem času. Vsota se računa od aprila do
septembra. Mejna vrednost za zaščito gozdov je 20.000 µg/m3.h)

Tabela 8: Povprečne mesečne koncentracije ozona (µg/m3) v letu 2003 (Vir:
www.arso.gov.si)
Nova Gorica

Jan
72

Feb
51

Mar
57

Apr
69

Maj
78

36

Jun
91

Jul
92

Avg
96

Sep
62

Okt
30

Nov
19

Dec
21

Tabela 9: Število prekoračitev urne opozorilne koncentracije ozona 180 µg/m3
(www.arso.gov.si)
Krvavec
Ljubljana B.
Maribor
Celje
Trbovlje
Nova Gorica
Zavodnje
Velenje

Jan
0
0
0
0
0
0
0
0

Feb
0
0
0
0
0
0
0
0

Mar
0
0
0
0
0
0
0
0

Apr
0
0
0
0
0
0
0
0

Maj
0
0
0
0
0
0
0
1

Jun
1
3
0
0
0
28
0
0

Jul
3
4
0
1
3
20
0
0

Avg
4
11
0
1
4
36
0
4

Sep
0
0
0
0
0
18
0
0

Okt
0
0
0
0
0
0
0
0

Nov
0
0
0
0
0
0
0
0

Dec
0
0
0
0
0
0
0
0

I -XII
8
18
0
2
7
102
0
5

Tabela 10: Maksimalne 1-urne koncentracije ozona (µg/m³) v letu 2003 (Vir:
www.arso.gov.si)
Nova Gorica

Jan
81

Feb
114

Mar
174

Apr
151

Maj
175

Jun
244

Jul
196

Avg
204

Sep
219

Okt
93

Nov
75

Dec
79

I-XII
244

Maksimalna urna koncentracija je bila v letu 2003 izmerjena junija, in sicer 244 µg/m³, kar
je 94 µg/m³ več od urne mejne vrednosti. V primerjavi s podatki ostalih merilnih postaj je
bila to najvišja izmerjena koncentracija; druga najvišja urna koncentracija (196 µg/m³) je
bila izmerjena v Ljubljani.
Opozorilna urna vrednost (OV) je bila presežena 102-krat (v Lubljani npr. 18-krat, drugod
povsod manj kot 10-krat) v topli polovici leta – junija, julija, avgusta in septembra. Edino v
Novi Gorici pa je bila enkrat presežena tudi alarmna vrednost (AV), kar pomeni, da je bila
izmerjena koncentracija, ki že resno škoduje zdravju in okolju.
AOT40 je vsota razlik med urnimi koncentracijami, ki presegajo 80 µg/m³ in vrednostjo 80
µg/m³. Vsota se računa v vegetacijski dobi od aprila do septembra. Mejna vrednost za
zaščito gozdov je 20.000 µg/m³; v Novi Gorici je bila presežena za približno 57.000 µg/m³.
Ciljna 8-urna vrednost (CV), ki naj bi bila dosežena leta 2010, je bila presežena 105-krat.
Večkrat je bila presežena samo še na Krvavcu, in sicer 145-krat. Izmerjena maksimalna 8urna koncentracija je bila 221 µg/m³, kar je 1-krat več od mejne vrednosti.
Dnevni hod
Maksimum je v zgodnjih popoldanskih urah in minimum pred sončnim vzhodom. Vzrok je
v razmerju koncentracij predhodnikov ozona, ki so antropogenega izvora (dušikovi oksidi,
ogljikovodiki, ogljikov monoksid), v intenziteti sončnega sevanja in v višini dnevne
temperature. V krajih z višjo nadmorsko višino, ki niso pod vplivom primarnih polutantov,
je dnevni hod ozona neizrazit. Na merilnih mestih v bližini emisije dušikovih oksidov pa
NO reagira z ozonom v NO2 in kisik, zato so tam koncentracije ozona nižje.
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Diagram 1: Dnevni hod ozona na štirih merilnih mestih v letu 2003 (Vir: www.arso.gov.si)

Ozon v troposferi se razlikuje od nekaterih drugih onesnaževal, ker je produkt
fotokemičnih reakcij. Predhodniki ozona, predvsem dušikovi oksidi in ogljikovodiki, so
snovi, iz katerih nastane ozon v omenjenih fotokemičnih reakcijah. V Sloveniji je največji
vir predhodnikov ozona promet. Koncentracije ozona imajo izrazit letni hod, kar je
povezano z nastankom ozona, ki zahteva dovolj sončne svetlobe. Poleg tega je pomemben
transport koncentracij ozona prek meja, saj je Padska nižina eno od območij v Evropi, kjer
nastajajo največje količine ozona. Koncentracije ozona so odvisne od emisij predhodnikov
ozona, od vremena v pomladnih in poletnih mesecih ter se spreminjajo od leta do leta.
Najbolj onesnaženo območje je Primorska zaradi transporta ozona iz Padske nižine.
Dušikovi oksidi
Največji vir dušikovih oksidov je promet. V izpušnih plinih znaša delež NO med 80 in 90
%, v zraku pa NO oksidira v NO2. Zato so v tabelah podane tudi skupne koncentracije
NOX, ker so le tako med sabo primerljivi podatki z merilnih mest, ki so različno oddaljena
od izvora (prometnic) in je zaradi tega stopnja oksidacije različna. Stopnja oksidacije
dušikovega monoksida, emitiranega iz prometa v višje okside, raste z oddaljenostjo od
izvora (koncentracija zaradi razredčenja pada).
Tabela 11: Povprečne mesečne koncentracije NO2 µg/m3 v letu 2003 (Vir:
www.arso.gov.si)
postaja/mesec

Nova Gorica

Jan
34

Feb
32

Mar
34

Apr
26

Maj Jun Jul
24
20 17

Avg Sep Okt Nov Dec
19
26 29 30
36

Tabela 12: Povprečne mesečne koncentracije NOx µg/m3 v letu 2003 (Vir:
www.arso.gov.si)
postaja/mesec

Nova Gorica

Jan
64

Feb
51

Mar
47

Apr
34

Maj
30

38

Jun
24

Jul
21

Avg
23

Sep
36

Okt
50

Nov
59

Dec
78

Tabela 13: Koncentracije NO2 in NOx v zraku (µg/m3) v letu 2003 (presežene dopustne
koncentracije so označene z debelim tiskom) (Vir: www.arso.gov.si)
Leto

postaje
Ljubljana Bežigrad
Maribor
Celje
Trbovlje
Nova Gorica
Murska Sobota - Rakičan
Zavodnje
Škale
Kovk
Vnajnarje
EIS - Celje

1 ura

NO2

NOx

NO2

Cp
32
37
27
32
27
15
6
8
3
5
22

Cp
49
61
44
54
43
20
7
11
5
6

max
192
157
143
128
125
112
122
97
207
72
103

(Cp: povprečna mesečna koncentracija v µg/m3; maks: maksimalna koncentracija v µg/m3)

Urne koncentracije NO2 so bile v Novi Gorici in tudi drugod še pod dopustno vrednostjo
240 µg/m3 – največ so dosegle okrog 80 % le-te. Če pa upoštevamo mejno vrednost 200
µg/m3, ki naj bi začela veljati leta 2005, je pa ta že skoraj dosežena.
Letno povprečje NOx pa je višje od mejne vrednosti 30 µg/m3 na vseh mestnih lokacijah –
v Novi Gorici jo presega za 14 %.
Najvišje povprečne mesečne koncentracije so bile dosežene v zimskih mesecih – decembra
in januarja, ko so pogoji za disperzijo najslabši. Dnevni hod: koncentracije NO2 so zaradi
prevladujočega vpliva emisij iz prometa najvišje v jutranjih in večernih urah.
Ogljikov monoksid
8-urna dopustna oziroma mejna vrednost v letu 2003 nista bili preseženi. Najvišje
maksimalne dnevne 8-urne koncentracije so v Novi Gorici dosegle petino dopustne
vrednosti 14 mg/m³ oziroma tretjino mejne vrednosti 10 mg/m³, ki začne veljati leta 2005.
Višje koncentracije se pojavljajo v hladnem delu leta. Največji vir CO je promet, kar
nakazujejo tudi dnevni hodi koncentracij, saj so le-te najvišje v jutranji in popoldanski
prometni konici.
Tabela 14: Koncentracije CO v zraku (mg/m³) v letu 2003 (Vir: www.arso.gov.si)
Postaje
Ljubljana Bežigrad
Maribor
Celje
Nova Gorica

Leto
Cp
0.9
0.9
0.7
0.7

8 ur
max
5
3.7
5
3.1
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Tabela 15: Povprečne mesečne koncentracije CO (mg/m³) v letu 2003 (Vir:
www.arso.gov.si)
Postaja/Mesec
Nova Gorica

Jan
1.1

Feb
1.5

Mar
0.7

Apr
0.5

Maj Jun
0.4 0.4

Jul
0.6

Avg Sep Okt Nov Dec
0.4 0.6 0.7 0.7 1

Sklep: Glede onesnaženosti zraka predstavlja Novi Gorici največjo grožnjo ozon. Poleg
njega so takoj na drugem mestu njegovi tvorci, dušikovi oksidi. Problematičen postaja tudi
ogljikov monoksid. Podatki jasno nakazujejo, da je glavni problem onesnaženosti zraka
Nove Gorice avtomobilski promet.
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4. OCENA PRIMERNOSTI NOVOGORIŠKE POKRAJINE ZA KOLESARJENJE
NA PODLAGI ANALIZE RAZLIČNIH GEOGRAFSKIH DEJAVNIKOV
4.1. RELIEF KOT OMEJITENI DEJAVNIK KOLESARJENJA
Relief s svojim naklonom nedvomno vpliva na kolesarjenje. V večini primerov sta naklon
in kolesarjenje v obratnem sorazmerju: večji kot je naklon, manj je teren primeren za
kolesarjenje. To velja predvsem za vsakodnevno kolesarjenje. Ko pa govorimo o
rekreacijskem kolesarjenju, je lahko bolj razgiban relief oziroma večji naklon tudi
dobrodošel.
Novogoriška pokrajina je reliefno zelo pestra, saj se na tem območju, glede na
razčlenjenost površja, nahaja pet reliefnih tipov od šestih. Na obravnavanem območju
prevladuje gričevje, nekaj malega je ravnine (Goriška ravan), na severu se s Sabotinom in
Skalnico prične hribovje, ki se nadaljuje proti severu ob bregovih reke Soče.
Severovzhodni in južni rob tvorita planoti: na severu visoka kraška planota Trnovski gozd,
na jugu pa nizka kraška planota, matični Kras.
Ker je območje dokaj razgibano, so tudi nakloni zelo različni. Na območju, ki naj bi bilo
vključeno v vsakodnevno kolesarjenje, nakloni v glavnem ne presegajo 12 °. Mesto Nova
Gorica leži na ravnini Solkanskega polja, ki je rahlo nagnjena proti zahodu, na nadmorski
višini med 90 in 100 m. Edina predela mesta, ki sta rahlo dvignjena, sta Grčna in Vetrišče z
najvišjo nadmorsko višino 120 oziroma 125 m. Solkan je lociran na dokaj ravnem
območju, ki pa se od zahoda oziroma od struge reke Soče rahlo dviga proti vznožju
vzpetine Sv. Katarine. Najnižji predeli naselja so na nadmorski višini 90 m, najvišji pa na
nadmorski višini 110 m. Ravno tako sta na pretežno ravninskem terenu locirani večji
naselji Šempeter in Vrtojba.
Najslabše reliefne pogoje za kolesarjenje imajo prebivalci v naseljih oziroma delih naselij
ob vznožju Trnovske planote. To so Varda, Damber, Boršti, Benetovšče, Kurja vas,
Fajdigovšče, Breg in Loke. Tu so individualne hiše razporejene po plastnicah med 120 in
250 m nadmorske višine. Sto metrov nadmorske višine pa morajo premagati tudi prebivalci
Stare Gore.
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4.2. KLIMATSKI POGOJI KOLESARJENJA
Klimatske in vremenske razmere so prav gotovo eden glavnih naravnih omejitvenih
dejavnikov kolesarjenja. Za kolesarjenje je v osnovi primerna zmerna klima s čim manj
padavinami (predvsem čim manj snega) in čim manj ekstremno visokimi ali ekstremno
nizkimi temperaturami. Poleg tega predstavljajo določeni vremenski pogoji (megla in
brezvetrje) poseben inkubacijski medij za povečevanje emisijskih vrednosti onesnaženosti
zraka, kar lahko z delno opustitvijo rabe motornih vozil efektivno omilimo (Arnuš).
Novogoriško pokrajino uvrščamo v zaledno submediteransko podnebno območje.
Desetletni letni temperaturni povprečki se gibljejo okrog 12 °C. Poletja so zmerno vroča, s
povprečno julijsko temperaturo 22,2 °C. Pozimi je čutiti močan vpliv mrzlih celinskih
zračnih gmot, tako da so januarski povprečki komaj 3,5 °C. V primerjavi z notranjostjo
Slovenije je Goriška bolj osončena, daljša pa je tudi vegetacijska doba. Nad temperaturnim
pragom 5 °C je v Vipavski dolini povprečno 289 dni v letu, nad pragom 10 °C pa 211
(Geografski atlas Slovenije). Razmeroma majhno je število dni z meglo, vsega 18,6 dni.
Glede na povprečne temperature je območje Goriške zelo primerno za kolesarjenje.
Nekoliko manj so primerni zimski meseci (december, januar, februar), vendar tudi takrat
povprečne temperature ne padejo pod 0 °C in se načeloma gibljejo med 0 in 4 °C. Bolj
problematični so temperaturni ekstremi. V desetletnem obdobju je bila februarja izmerjena
absolutno najnižja temperatura –13 °C, vendar so lahko istočasno tega meseca pojavijo
tudi že zelo visoke temperature kot npr. 21 °C. Drugi ekstremi se pojavijo v poletnih
mesecih (junij, julij, avgust), ko temperature nemalokrat presežejo 30 °C. Najvišja
temperatura je bila izmerjena avgusta, in sicer 37,5 °C. Vendar še vedno lahko vsak pri
sebi presodi, kaj mu je ljubše: rahel vetrič na kolesu ali kuhanje v avtomobilu ob
prometnem zastoju.
Novogoriško območje sprejme letno povprečno okoli 1600 mm padavin. Največ padavin je
jeseni in pozno spomladi, najmanj pa pozimi. Najbolj suha meseca sta marec in februar,
padavinsko izdaten pa je september. Toča klesti v povprečju 1 dan na leto (Geografski
atlas Slovenije). Snežna odeja je sicer reden pojav, a se tanka plast takoj ali kmalu stopi.
Skupni seštevek pobeljenih tal nanese približno dan in še nekaj malega. Rahle padavine za
nas, kolesarje, niso problem, tudi nevihte nas ne ustrahujejo (če se nam seveda ne kam
mudi), saj vemo, da bo nevihte kmalu konec in se bomo lahko kmalu ponovno usedli na
kolo. V Novi Gorici je letno 51 dni z nevihto in grmenjem, največ v poletnih mesecih od
maja do septembra.
Zelo pomemben dejavnik je veter. Glavna vetrova sta jugo in burja. Burja je močan in
sunkovit severovzhodnik v obdobjih vdorov hladnega zraka iz notranjosti celine. Na
Vipavskem je letno povprečno 42 dni z burjo (Geografski atlas Slovenije). Vendar je
zahodnemu delu, kjer se nahaja goriška pokrajina, z burjo vseeno nekoliko prizanešeno in
je za to številka nedvomno manjša. Najmočnejša je pozimi in takrat so tudi njeni učinki za
kolesarje najbolj neprijetni.
Vsakodnevno kolesarjenje je na Goriškem glede na podnebne razmere bolj ali manj
mogoče skozi vse leto. Neprimerni za kolesarjenje so le posamezni dnevi, npr. pozimi, ko
so ekstremno nizke temperature ali ko piha močna burja, poleti, ko so ekstremno visoke
temperature ali ob močnih, dolgotrajnih deževjih.
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
povp. temperatura (°C)
3.5 3.8 7.8 11.5 16.7 20.1
povp. najvišja temp. (°C)
8.2 10.1 13.8 17.3 22.5 25.9
povp. najnižja temp. (°C)
-0.1 -1.1 2.9 6.4 11.2 14.4
absolutna najvišja temp. (°C)
16.6 21.3 24.7 27.5 32.3 34.6
absolutna najnižja temp. (°C)
-11.7 -13.0 -7.1 -3.9 2.2 6.8
št. dni z najnižjo temp.
16.2 18.2 7.6 0.7 0.0 0.0
<= 0 °C
št. dni z najvišjo temp.
0.0 0.0 0.0 0.9 7.6 19.0
>= 25 °C
povp. relativna vlaga ob 7. uri
84.7 85.2 81.3 82.8 79.1 78.6
(%)
povp. relativna vlaga ob 14. uri
62.2 52.2 49.2 50.9 49.9 51.3
(%)
povp. trajanje sonč. obsevanja
108 143 176 170 229 241
(ure)
št. jasnih dni
9.1 9.2 7.3 5.4 5.8 6.1
(oblačnost < 2/10)
št. oblačnih dni
11.6 7.1 8.5 9.0 6.9 4.8
(oblačnost > 8/10)
višina padavin (mm)
83 59 67 113 143 134
št. dni s snežno odejo ob 7. uri
0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0
št. dni s padavinami >= 1 mm
6.9 4.3 5.5 9.5 9.2 10.4
št. dni z nevihto in grmenjem
0.4 0.6 0.9 3.8 6.6 8.7
št. dni z meglo
5.4 3.0 1.0 0.8 0.3 0.0

LETO

Tabela 16: Meteorološki podatki – meteorološka postaja Bilje, obdobje 1991–2000 (Vir:
www.arso.gov.si)
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28.5
16.1
35.0
8.3

22.3
29.5
16.3
37.5
6.3

17.2
23.8
12.3
30.7
4.7

12.7 8.0 4.1 12.5
18.3 12.7 8.5 18.3
8.5 4.5 0.7 7.7
27.9 21.8 15.8 37.5
-0.8 -6.4 -9.7 -13.0

0.0

0.0

0.0

0.6

5.6 13.9 62.8

26.9 27.6 10.4

0.7

0.0

0.0 93.1

79.1 81.7 90.7 88.5 87.5 85.7 83.7
47.9 44.5 54.6 59.4 64.6 65.2 54.5
295 284 192 146

90

89 2163

8.9 11.4

7.8

7.8

5.0

7.5 91.3

2.5

2.8

5.6

9.7 11.6 13.1 93.2

118
0.0
7.9
7.6
0.1

99 224 196 195 136 1567
0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.3
6.8 10.3 10.4 11.2 8.0 100.4
7.4 7.3 4.4 2.4 1.0 51.1
0.0 0.6 1.8 3.0 2.6 18.6

Tabela 17: Povprečne temperature zraka v Novi Gorici od leta 1975 do leta 1998
(Vir:http://os-gorje.s5.net/projekti/...)
Meseci

Stopinje C

JAN

3,3

FEB

4,3

MAR

7,7

APR

11,2

MAJ

16,1

JUN

19,2

JUL

21,8

AVG

21,1

SEP

17,2

OKT

12,7

NOV

7,5

DEC

4,2
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Diagram 2: Povprečne temperature zraka v Novi Gorici od leta 1975 do leta 1998 (Vir:
(Vir:http://os-gorje.s5.net/projekti/...)

Diagram 3: Povprečna količina padavin v Novi Gorici od leta 1975 do leta 1998
(Vir:http://os-gorje.s5.net/projekti/...)
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4.3. DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Starostna struktura
Starostna struktura prebivalstva mestnih občin Nova Gorica in Šempeter je prikazana z
Diagramom 4, ki pa nakazuje zrel starostni režim s postopnim staranjem. Indeks staranja
prebivalstva strmo narašča kot posledica zmanjševanja števila prebivalcev starih do 14 let
in povečevanja števila prebivalcev starih nad 65 let. Za prikaz trenda naj navedem podatek,
da je bila še leta 1971 piramida za mesto Nova Gorica najširša v najmlajši kohorti od 0 do
14 let, kar pomeni, da se je v Novo Gorico priseljevalo mlado prebivalstvo v reproduktivni
dobi. Dandanes predstavlja največji delež tako imenovani delovni kontingent prebivalstva
v starosti od 20 do 54 let, proti dnu pa se piramida oži, kar bo imelo dolgoročno negativne
posledice na dodatno nižanje rodnosti. Projekcije naravnega gibanja prebivalstva torej
nakazujejo nadaljnji neugoden demografski razvoj mestnega območja.
Diagram 4: Občini Nova Gorica in Šempeter – prebivalstvo po starostnih skupinah in
spolu, popis 2002 (www.stat.si)
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V zvezi s kolesarjenjem bi izpostavila populacijo, ki je potencialno sposobna za
kolesarjenje. Le-ta ima zelo velik razpon in sega od starosti 10 (od kolesarskega izpita) pa
do 75 let (odvisno od zdravja in sposobnosti posameznika – lahko kakšno leto več ali
manj). Znotraj te populacije so posebej zanimivi trije razredi:
- razred I: mladi (šolarji) stari 10–18 let (od narejenega kolesarskega izpita pa do
možnosti opravljanja izpita B kategorije)
Mladi so v tem starostnem obdobju največji potencialni uporabniki kolesa, saj je to
(predvsem za nekoliko daljše razdalje) njihovo edino osebno prevozno sredstvo. Poleg
tega pa so pomembna dolgoročna baza »kolesarske populacije«.
- razred II: aktivno prebivalstvo
Ta najštevilčnejša skupina populacije ima zelo pomembno vlogo – s tem, da so največji
vsakodnevni uporabniki avtomobila (največji onesnaževalci ozračja), bi njihova
sprememba mobilnih navad lahko bistveno pripomogla k izboljšanju okolja.
- razred III: staro prebivalstvo (nad 65 let)
Tudi ta del populacije ni zanemarljiv, saj bi po svojih fizičnih zmožnostih bil sposoben
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dvigniti raven svoje mobilnosti s pomočjo koles in varne infrastrukture.
Tabela 18: Potencialna »kolesarska populacija« (število prebivalstva med desetim in
štiriinsedemdesetim letom) v naseljih Nova Gorica, Solkan in Šempeter (popis 2002;
www.stat.si)
Kraj
potencialna kolesarska
populacija (število
ljudi)

Nova Gorica

Solkan

Šempeter

predmestje
(Kromberk,
Pristava,
Rožna
Dolina)

11.558

2.776

3.303

2.845

skupaj

20.482

Na relativno majhnem območju bi lahko kar 20.482 ljudi potencialno uporabljalo kolo kot
glavno prevozno sredstvo. Ta številka je nedvomno pretirana, saj je starost posameznika
uporabljena kot edini kriterij. Vendar tudi če odštejemo ljudi, ki se zaradi pretežno
zdravstvenih ali drugih razlogov ne morejo voziti s kolesom, je številka še vedno visoka in
bi se sprememba mobilnih navad te populacije močno poznala v vsakodnevnem prometu.
Gibanje prebivalstva
Tabela 19: Primerjava v stanju prebivalstva po krajevnih skupnostih med letoma 1981 in
2002 (vir: www.nova-gorica.si)
KS
Banjšice
Čepovan
Kromberk
Nova Gorica
Ozeljan
Rožna Dolina
Renče
Solkan
Šempeter
Vogrsko
Vrtojba

popis 1981
315
484
1129
14703
956
1129
1827
3005
3190
808
1940

stanje 2002
276
401
1747
14792
992
1478
1959
3346
3916
886
2161

sprememba (%)
-12,4
-17,15
+54,73
+0,6
+5,1
+30,91
+7,22
+11,3
+22,75
+9,65
+11,39

Primerjava kaže, da najbolj narašča število prebivalstva v naseljih izven samega centra
Nove Gorice zaradi številnih zazidalnih načrtov centra, ki so bili realizirani v minulih 20
letih, in da izrazito upada prebivalstvo v pasivnih krajih (Trnovski gozd, Banjška planota),
ki se jih že sicer obravnava kot demografsko ogrožene. Prebivalstvo se torej ne koncentrira
v mestnem jedru, temveč se relativno enakomerno seli v okoliške krajevne skupnosti.
Gostota prebivalstva na območju občine je s 103,2 prebivalcev/km² narasla na 109,55
prebivalcev/km².
Dejstvo je, da živi v širšem mestnem območju več kot polovica vseh prebivalcev, če pa
upoštevamo še tiste, ki se vozijo v službo v širše mestno območje, ugotovimo, da se v
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delovnem času nahaja na relativno majhnem območju (cca. 6000 HA) več kot 30.000
prebivalcev (www.nova-gorica.si).
Dnevne migracije
Smeri dnevnih migracij so prepletene, čeprav je res, da se večina obsežnejših tokov
vendarle usmerja v pomembnejši središči, kot sta Nova Gorica, ki dnevno sprejme 6.346
dnevnih migrantov – delovnega aktivnega prebivalstva (www.stat.si/popis2002), ter
Šempeter s 3.190 dnevnimi migranti (www.stat.si/popis2002). Med Šempetrom pri Gorici
in Novo Gorico prihaja do migracijskih tokov, ki že dolgo sodijo med najobsežnejša v
Sloveniji, in sicer 1.666 dnevnih migrantov l. 1991 (Geografski atlas Slovenije, str.144).
Karta 9: Dnevne migracije v pomembnejša središča leta 1991 (Vir: Geografski atlas
Slovenije, str. 145)

Tabela 20: Nova Gorica – delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela in kraju prebivališča
(www.stat.si/popis2002)
NOVA GORICA
skupaj aktivnega prebivalstva

9.608

iz kraja zaposlitve (N. Gorice)

3.084

iz drugega naselja v občini

2.699

iz druge občine iste stat. regije

3.457

iz druge občine druge stat. regije

368
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Nova Gorica ima 9.608 zaposlenih, od tega je 68 % »vozačev« oziroma dnevnih delovnih
migrantov, ki se v Novo Gorico na svoje delovno mesto vsakodnevno pripeljejo iz drugega
kraja. Največ vozačev je iz druge občine iste statistične regije.
Tabela 21: Šempeter pri Gorici – delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela in kraju
prebivališča (www.stat.si/popis2002)
ŠEMPETER pri Gorici
skupaj aktivnega prebivalstva

3.854

iz kraja zaposlitve (Šempetra)

603

iz drugega naselja v občini

238

iz druge občine iste stat. regije
iz druge občine druge stat. regije

2.882
131

Šempeter ima 3.854 zaposlenih, od tega se jih 84 % dnevno pripelje iz drugih krajev.
Največ delovnih dnevnih migrantov prihaja iz druge občine iste statistične regije, in sicer
2.882.
Vzrok, da prihaja v obe središči največ delovnih dnevnih migrantov iz druge občine,
najdemo v bližini občinskih mej. Obravnavano območje je namreč razdeljeno na več
občin: občino Nova Gorica, občino Šempeter - Vrtojba ter občino Miren - Kostanjevica.
To pa nakazuje na to, da imajo ljudje, ki prihajajo iz druge občine, še vedno lahko manj kot
5–6 km do svojega delovnega mesta; a se jih večina vozi z lastnim avtomobilom.
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5. ODNOS PREBIVALCEV DO KOLESARJENJA IN OKOLJA
Z anketiranjem sem nameravala preučiti okoljsko ozaveščenost prebivalstva, njihove
mobilne navade ter naklonjenost do kolesarjenja. Zasnovo anketnega vprašalnika sem
povzela po Marku Arnošu, ki je podobno anketiranje opravil v novomeški pokrajini.
Pripravila sem dva tipa vprašalnikov: enega za mlade stare 10–18 let, drugega za odrasle.
Oba tipa vprašalnikov sta bila razdeljena na tri podtipe, glede na kraj šolanja otrok (Nova
Gorica, Solkan, Šempeter). Pri anketiranju so sodelovali mladi iz osnovne šole Solkan,
Šempeter, Nova Gorica in njihovi starši ter dijaki novogoriške gimnazije. Rezultate
vprašanj, ki so bila zastavljena tako na Goriškem kot v Novem mestu, sem med seboj
primerjala.
5.1. MOBILNE NAVADE IN OKOLJSKA OZAVEŠČENOST MLADIH
Osnovni podatki
Anketni vprašalnik je izpolnilo 178 mladih, od tega jih 105 obiskuje osnovno šolo ali
gimnazijo v Novi Gorici, 36 osnovno šolo v Solkanu, 37 pa osnovno šolo v Šempetru. Med
anketiranimi je 16 % dvanajstletnikov, 27 % trinajstletnikov, 14 % štirinajstletnikov, 4 %
petnajstletnikov, 17 % šestnajstletnikov, 17 % sedemnajstletnikov in 5 %
osemnajstletnikov. Polovica anketirancev je od mesta izobraževanja oddaljena manj kot 2
kilometra, dodatnih 17 % manj kot 4 kilometre, 23 % pa več kot 4 kilometre.
Diagrama 5 in 6: Anketiranci glede na starost in oddaljenost od šole (Vir: Analiza anket,
2005)
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Način prihoda v šolo
Vprašanje, kako mladi prihajajo v šolo, je bilo razdeljeno na dve podvprašanji, in sicer,
kako prihajajo v šolo pozimi (oziroma ko je hladneje) in kako poleti (oziroma ko je
topleje).
Pozimi večino anketirancev (44 %) pripeljejo starši z avtomobilom, 36 % jih pride peš, 13
% z avtobusom, 5 % s kolesom, 1 % z motorjem in 1 % drugače (z vlakom, na štop ...).
Poleti se razmerja nekoliko spremenijo: večina (33 %) jih pride peš, 31 % jih pripeljejo
starši, 22 % se jih pripelje s kolesom, 11 % z avtobusom, 2 % drugače (z vlakom, na štop,
z rolerji ...) in 1 % z motorjem. Najopaznejša razlika med načinom prihoda v šolo pozimi
in načinom prihoda v šolo poleti je porast (za 17 %) prevozov s kolesom ter zmanjšanje (za
13 %) prevozov z avtom (s starši) v toplejši polovici leta. Pozimi prihaja v šolo peš ali s
kolesom 41 % anketiranih, poleti pa se delež tistih, ki se za pot v šolo ne poslužujejo
motornih transportnih sredstev, poveča na 55 %.
Diagrama 7 in 8: Način prihoda v šolo (Vir: Analiza anket, 2005)
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POLETI
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 Primerjava z rezultati anketiranja v Novem mestu:
Tabela 22: Način prihoda v šolo POZIMI; v %. (Vir: Analiza anket, 2005; Arnuš, 2002)
Nova Gorica
Novo mesto

peš

s kolesom

Z motorjem

z avtom

z avtobusom

drugače

36
41

5
1

1
1

44
41

13
13

1
3

Tabela 23: Način prihoda v šolo POLETI; v %. (Vir: Analiza anket, 2005; Arnuš, 2002)
Nova Gorica
Novo mesto

peš

s kolesom

Z motorjem

z avtom

z avtobusom

drugače

33
43

22
7

1
6

31
31

11
10

2
3

V Novi Gorici hodi peš v šolo manj učencev kot v Novem mestu, vendar se jih veliko več
v šolo pripelje s kolesom, kar je toliko bolj opazno v topli polovici leta. Razmerja v ostalih
kategorijah so dokaj podobna, kar nakazuje podobne transportne navade mladih na
Goriškem in v Novem mestu.

Veliko več povedo podatki o načinu prevoza učencev v šolo glede na oddaljenost od mesta
izobraževanja. Podatke sem primerjala ločeno – glede na sezono ter glede na kraj šolanja
mladih. Kot je bilo pričakovati, delež anketirancev, ki v šolo prihajajo peš, povsod s
povečevanjem oddaljenosti pada, delež tistih, ki jih starši pripeljejo v šolo z avti, pa v
nasprotju z oddaljenostjo raste. S kolesom se jih v šolo največ vozi v Novi Gorici, in sicer
pozimi 8 % anketirancev, poleti pa 32 % anketirancev, ki so od šole oddaljeni manj kot 6
km. V Solkanu in Šempetru se v šolo vozijo s kolesom le v poletnem času, in sicer 21 %
anketiranih v Šempetru in najmanj, 10 % anketiranih, v Solkanu. Največ anketirancev (40
%), ki se v šolo vozijo s kolesom, živi v razdalji 1–2 km stran od šole. Z javnim potniškim
prometom se vozi med 26 in 33 % anketiranih, ki so od šole oddaljeni več kot 2 km.
Presenetljiv je podatek, da pozimi kar 83 % in poleti 57 % anketiranih v Šempetru, ki so od
šole oddaljeni samo 0,5 –1 km pripeljejo v šolo starši z avtomobilom.
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Diagrami 9, 10 in 11: Način prevoza v šolo glede na oddaljenost in kraj šolanja – »hladna
polovica leta« (Vir: Analiza anket, 2005)
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4 - 6 km
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Diagrami 12, 13 in 14: Način prevoza v šolo glede na oddaljenost in kraj šolanja – »topla
polovica leta« (Vir: Analize anket, 2005)
Prihod v šolo - POLETI (Nova Gorica)
100%
90%
80%
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30%

peš
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4 - 6 km

nad 6 km

Mladi in kolo
Kolo poseduje 93 % anketirancev. Največ, 59 % mladih, ga uporablja v prostem času, 21
% za v trgovino, 18 % se s kolesom vozi v šolo, 2 % pa na popoldanske aktivnosti
(glasbena šola, trening ...). Večina (32 %) se s kolesom vozi 3–5-krat na teden, 26 % vsak
dan, 19 % 1–2-krat na teden, 11 % zelo redko, 8 % 2-krat na mesec, 4 % pa nikoli.
Diagrama 15 in 16: Pogostost in namen uporabe kolesa pri mladih (Vir: Analiza anket,
2005)
Kolo uporabljam za...

Pogostost uporabe kolesa
zelo
redko
11%

nikoli
4%

drugo
2%

vsak dan
26%

v šolo
18%

2 krat na
mesec
8%
1 - 2 krat
na teden
19%

v trgovino
21%

prosti
čas
59%
3 - 5 krat
na teden
32%

Večina anketirancev (51 %) se s kolesom vozi manj, kot si želi, ker ni dovolj urejenih
kolesarskih stez oziroma se ne počutijo varne v prometu, 27 % se jih boji, da jim bodo kolo
ukradli, 7 % jih je navedlo druge razloge: nimajo časa, prevelik vzpon na poti domov,
neizpravno kolo, preveč asfalta, vozijo se, kolikor si želijo ne glede na razmere ..., 15 % pa
je takih, ki se kljub temu, da bi bili dani vsi pogoji, ne želijo pogosteje voziti s kolesom.
Diagram 17: Zakaj se mladi vozijo manj, kot si želijo (Vir: Analiza anket, 2005)

ne želim se
voziti s
kolesom
15%

drugo
7%

S kolesom se vozim manj,
kot si želim, ker:...

ni urejenih
kolesar.
stez
51%
ni varnih
"parkirišč"
27%
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 Primerjava z rezultati anketiranja v Novem mestu:
Tabela 24: Pogostost uporabe kolesa; v % (Vir: Analiza anket, 2005; Arnuš, 2002)
3–5-krat
/teden

vsak dan
Nova Gorica
Novo mesto

26
11

1–2-krat
/teden

2-krat
/mesec

19

8
13

32
54

zelo redko

nikoli

11

4
22

Tabela 25: Namen uporabe kolesa; v % (Vir: Analiza anket, 2005; Arnuš, 2002)
Nova Gorica
Novo mesto

v šolo

v trgovino

prosti čas

drugo

18
6

21
19

59
71

2
4

Mladi se v Novi Gorici vozijo s kolesom pogosteje kot mladi v Novem mestu. Kolo v obeh
krajih najpogosteje uporabljajo v prostem času, nekoliko več v Novem mestu, v Novi
Gorici pa je pogostejša uporaba kolesa za prevoz v šolo.
Okoljska ozaveščenost mladih
Večina mladih (43 %) je prometu kot dejavniku zmanjševanja kakovosti bivanja, s
poudarkom na onesnaževanju ozračja, hrupa ..., na lestvici od ena do pet (1 = ne zmanjšuje
kvalitete bivanja  5 = je najmočnejši dejavnik zmanjševanja kvalitete bivanja) podelila
oceno 3, kar pomeni, da po njihovem mnenju promet zmanjšuje kvaliteto bivanja, ne nosi
pa glavne krivde. Sprašujem se, le kdo je potem glavni krivec? Mogoče je zaradi medijev
vsa ogorčenost skoncentrirana na Iverko Meblo in daje vtis, da je to edini vir
onesnaževanja zraka na Goriškem, poleg Salonita Anhovo seveda, ki pa je tako ali tako
»nekje v Posočju«. Zanimivo pa je, da so najmlajši med mladimi anketiranci dodelili
prometu najvišje ocene – 4 (28 %) ali 5 (15 %).
Diagram 18: Kako so mladi, na lestvici od 1 do 5, ocenili promet kot dejavnik
zmanjševanja kakovosti bivanja (Vir: Analiza anket, 2005)
Promet kot dejavnik zmanjševanja kakovosti
bivanja
dva
14%

pet (je najmočnejši
dejavnik zmanjševanja
kvalitete bivanja)
štiri

pet
15%

tri

štiri
28%
tri
43%

dva

ena (ne zmanjšuje
kvalitete bivanja)
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V Novi Gorici se že nekaj časa zelene površine znotraj mesta spreminjajo v bolj ali manj
urejena parkirišča. In kako na to, da se parki spreminjajo v parkirišča, gledajo mladi? Proti
jih je slaba večina (55 %), skoraj polovica pa se jih s tem strinja. S spreminjanjem
travnikov v parkirišča se ponovno ne strinjajo najmlajši iz Nove Gorice, Solkana in
Šempetra. Proces pa odobravajo (presenetljivo) gimnazijci ter anketiranci, ki živijo v
okoliških krajih (vozači), kar je delno razumljivo.
Diagram 19: Strinjanje s spreminjanjem mestnih zelenih površin v parkirišča (Vir: Analiza
anket, 2005)

da
45%
ne
55%

Kakšno mesto ima kolesarjenje v prihodnosti
Z vprašanjem, kaj menijo o načrtu, da bi Novo Gorico, Šempeter, Solkan in »staro« Gorico
povezali v enotno kolesarsko omrežje, sem želela izvedeti, koliko so v resnici naklonjeni
kolesarjenju in kakšno mesto mu podeljujejo v prihodnosti. Ali so naklonjeni ideji o kolesu
kot alternativnem prevoznem sredstvu?
Diagram 20: Mnenje o načrtu, da bi Novo Gorico, Šempeter, Solkan in »staro« Gorico
povezali v enotno kolesarsko omrežje (Vir: Analiza anket, 2005)

B
41%
A
52%

A
B
C
D

D C
2% 5%

A = to bi bilo zelo dobrodošlo oz. nujno potrebno glede na intenzivne dnevne migracijske
tokove in preobremenjenost cest
B = zelo zanimivo – to bi tudi mene spodbudilo k pogostejši uporabi kolesa
C = ne vidim razloga, zakaj bi morali v kolesarsko omrežje vključiti tudi »staro« Gorico
D = mislim, da so ti načrti nepotrebni, ker ...

57

Večina anketirancev (52 %) meni, da bi bilo enotno kolesarsko omrežje zelo dobrodošlo,
saj se zavedajo intenzivnih migracijskih tokov med omenjenimi kraji in vidijo v tem
rešitev za razbremenitev cest avtomobilskega prometa. Kljub naklonjenosti pa iz odgovora
ni razvidno, ali bodo tudi oni večkrat uporabili kolo (namesto avta) ali pa to pričakujejo le
od drugih. 41 % anketirancev se zdi načrt zanimiv in menijo, da bi to tudi njih spodbudilo
h pogostejši uporabi kolesa, 5 % jih ne vidi razloga, zakaj bi v kolesarsko omrežje vključili
tudi Gorico na italijanski strani, 2 % se zdijo načrti nepotrebni (brez tehtnega razloga, ali
pa ker menijo, da je za kolesarje storjenega dovolj).
93 % anketiranih meni, da bi se morali ljudje v Novi Gorici, Solkanu in Šempetru več
voziti s kolesi, 8 % jih meni, da ne. Od tistih, ki so proti, jih je 92 % iz Šempetra in
Solkana. S kolesi bi se morali voziti več, ker na tak način ne onesnažuješ zraka (33 %),
zaradi zdravja (31 %), da bi bilo manj avtomobilov (27 %), ker je ceneje kot z avtom (9
%); nekdo pa je še omenil, da zato, ker bi bilo posledično manj nesreč.
Diagram 21: Zakaj bi se morali ljudje v Novi Gorici, Solkanu in Šempetru več voziti s
kolesom (Vir: Analiza anket, 2005)
Zakaj DA?
da bi bilo
manj
avtomobilov
27%

za zdravje
31%

ceneje kot z
avtom
9%

ne
onesnažuješ
zraka
33%

Ljudje v omenjenih krajih naj se s kolesom ne bi vozili več kot se sedaj, ker je prenevarno
(34 %), ker ti kolo lahko ukradejo (32 %), ker je preprosteje z avtom (28 %), ker si, če
voziš kolo, manjvreden (2 %), drugo (4 %): ker se spotiš, ker jim enostavno ni potrebno,
ker kolesarji ovirajo promet ...
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Diagram 22: Zakaj naj se ne bi ljudje v Novi Gorici, Solkanu in Šempetru več vozili s
kolesom (Vir: Analiza anket, 2005)
Zakaj NE?
drugo
4%

ker ti lahko
kolo
ukradejo
32%

če voziš
kolo, si manj
vreden
2%

je
prenevarno
34%

z avtom je
preprosteje
28%

 Primerjava z rezultati anketiranja v Novem mestu:
Tabela 26: Zakaj bi se morali ljudje na Goriškem in v Novem mestu več voziti s kolesom;
v % (Vir: Analiza anket, 2005; Arnuš, 2002)

Nova Gorica
Novo mesto

za zdravje

ceneje kot z
avtom

ne
onesnažuješ
zraka

da bi bilo
manj
avtomobilov

31
30

9
11

33
34

27
25

Tabela 27: Zakaj naj se ne bi ljudje na Goriškem in v Novem mestu več vozili s kolesom; v
% (Vir: Analiza anket, 2005; Arnuš, 2002)

Nova Gorica
Novo mesto

je
prenevarno

z avtom je
preprostejše

če voziš kolo
si manj
vreden

ker ti lahko
kolo
ukradejo

34
36

28
28

2
4

32
32

V Novem mestu in na Goriškem se mladi strinjajo, da bi se morali prebivalci več voziti s
kolesom. Razlogi, zakaj da in zakaj ne, pa so presenetljivo podobni. Oboji menijo, da bi se
morali prebivalci njihovih mest voziti več s kolesom, da ne bi onesnaževali zraka, za
zdravje in da bi bilo manj avtomobilov.
Kot glavno oviro, zakaj naj se ne bi vozili več s kolesom, pa so ravno tako oboji navedli
preveliko nevarnost, ker ti kolo lahko ukradejo in ker je z avtomobilom preprosteje.
Kaj pa rekreacijsko kolesarjenje?
76 % mladih meni, da je goriška pokrajina privlačna za kolesarjenje. Analiza anket je
pokazala, da večina tistih, ki so nasprotnega mnenja, prihaja iz krajev, ki so oddaljeni več
kot 6 km. To si razlagam tako, da se ti anketiranci, ki najverjetneje živijo na podeželju, ne
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štejejo v okvire goriške pokrajine, ampak si pod pojmom »goriška pokrajina« predstavljajo
predvsem urbanizirani del.
68 % mladih anketirancev se ukvarja z rekreacijskim kolesarjenjem. Od tega jih 48 %
izbira zahtevne poti, skoraj toliko, 45 %, nezahtevne poti, 7 % pa zelo zahtevne. 32 %
anketirancev se z rekreacijskim kolesarjenjem ne ukvarja.
Diagram 23: Izbor zahtevnosti kolesarskih rekreacijskih poti (Vir: Analiza anket, 2005)
se ne
ukvarjam z
rekreac. kol.
32%
zelo zahtevne
5%

nezahtevne
30%
zahtevne
33%

Za konec pa so mladi anketiranci v zvezi s kolesarjenjem še dodali:
- Kolo je najboljše prevozno sredstvo za ljudi brez izpita;
- lahko bi bile lepše urejene kolesarske steze;
- po kolesarskih poteh se ne bi smeli sprehajati pešci;
- če bi meščane vzpodbujali k vožnji na delo s kolesom in ustrezno uredili infrastrukturo
potrebno za to, bi se sam center Nove Gorice močno razbremenil in bi lahko parkirišča
spremenili v zelene površine, ki si jih meščani želimo;
- urediti bi morali več »parkirišč« za kolesa;
- lahko bi končno začeli z gradnjo kolesarske steze ob Soči;
- menim, da bi bilo bolje, če bi se ljudje več vozili s kolesi kot avtomobili, vendar to skoraj
ni možno, saj ljudje radi pridejo v službo ali kam drugam hitro, vendar ne prepoteno;
- lahko bi zaprli nekaj ulic za avtomobile, vendar bi bil dovoljen prehod pešcem in
kolesarjem;
- s kolesarjenjem bi res prispevali k manjšemu onesnaženju zraka in k zmanjšanju
prometne gneče;
- res bi bile potrebne nove kolesarske poti, predvsem povezanost z Ajševico in Staro Goro;
- Nova Gorica res potrebuje nove kolesarske povezave z okolico;
- mislim, da bi morali v šoli spodbujati tudi rekreacijo s kolesom;
- na več ulicah bi morala biti javna razsvetljava;
- mislim, da bi se ljudje na kratke razdalje lahko vozili s kolesi, ne pa z avtomobili;
- kolesarjenje je zabavno, hkrati pa narediš še nekaj za svoje telo;
- manjkajo kolesarske poti v naravi.
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5.2. MOBILNE NAVADE IN OKOLJSKA OZAVEŠČENOST ODRASLIH
Osnovni podatki
Anketni vprašalnik je izpolnilo 107 odraslih. Med anketiranci je bilo 46 moških in 61
žensk. Večina anketirancev (64 %) je starih 26–45 let, 25 % 46–65 let, 6 % je starih nad 66
let, 5 % pa 18–25 let.
Diagram 24: Starost anketirancev (Vir: Analiza anket, 2005)
Starost anketirancev
70

26 - 45 let

60
50
%

18 - 25 let

40

26 - 45 let
46 - 65 let

30
20
10

46 - 65 let
nad 66 let

18 - 25 let

nad 66 let

0

Večina anketirancev (56 %) ima končano višjo ali visoko šolo, 39 % srednjo šolo, 5 % pa
končano osnovno šolo.
Diagram 25: Izobrazba anketirancev (Vir: Analiza anket, 2005)
Izobrazba
5%

56%

končana višja
ali visoka šola
končana
srednja šola
končana
osnovna šola

39%

69 % anketiranih je od delovnega mesta oziroma mesta izobraževanja oddaljenih manj kot
4 km oziroma 87 % manj kot 6 km. Od centra Nove Gorice pa je manj kot 4 km oddaljenih
79 % anketiranih oziroma 95 % manj kot 6 km.
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Tabela 28: Delež anketiranih glede na oddaljenost od delovnega mesta in centra mesta; v
% (Vir: Analiza anket, 2005)
oddaljenost
od delovnega mesta od centra N. Gorice
0–500 m
11
14
500–1000 m
14
25
1000–2000 m
23
22
2000–4000 m
21
17
4000–6000 m
18
17
nad 6 km
13
5
Prevoz na delo
V hladni polovici leta se 69 % anketiranih pripelje na delo z avtomobilom, 20 % jih pride
peš, 10 % s kolesom in 1 % z avtobusom. V topli polovici leta se skoraj potroji število
tistih, ki se na delo pripeljejo s kolesom, delež tistih, ki se pripeljejo z avtom, pade na 55
%, tistih, ki pridejo peš, pa na 15 %. Pojavi se nova oblika transporta – motor (2 %).
Diagrama 26 in 27: Način prihoda na delo (Vir: Analiza anket, 2005)
z
avtobusom
1%

POZIMI
peš
20%

s kolesom
10%
z avtom
69%

z
avtobusom
peš
1%
15%

z avtom
55%

POLETI

s kolesom
27%

z motorjem
2%
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 Primerjava z rezultati anketiranja v Novem mestu:
Tabela 29: Način prihoda na delo POZIMI; v % (Vir: Analiza anket, 2005; Arnuš, 2002))
Nova Gorica
Novo mesto

peš

s kolesom

z avtom

z avtobusom

drugače

20
18

10
0

69
73

1
6

3

Tabela 30: Način prihoda na delo POLETI; v % (Vir: Analiza anket, 2005; Arnuš, 2002))
Nova Gorica
Novo mesto

peš

s kolesom

Z avtom

z avtobusom

drugače

15
18

27
3

55
74

1
4

2
1

V Novi Gorici se jih na delovno mesto veliko več vozi s kolesom kot v Novem mestu. V
zimski polovici leta jih kolesari v službo 10 %, medtem ko v Novem mestu nihče od
anketiranih. Poleti se delež kolesarjev v Novi Gorici še poveča, in sicer na 27 %, v Novem
mestu pa le na 3 %.
V Novi Gorici je opazna večja dinamika v izbiri načina prevoza na delo glede na letni čas,
medtem ko v Novem mestu letni čas ne vpliva na izbiro transporta.
V Novem mestu se jih na delo veliko več vozi z avtomobilom, kar je še toliko bolj opazno
v poletnem času, ko se na delo pripelje 74 % anketiranih, medtem ko v Novi Gorici »le«
55 %.

Veliko bolj reprezentativne podatke o uporabi prevoznih sredstev na poti do delovnega
mesta pozimi in poleti dobimo, če upoštevamo tudi oddaljenost zaposlenih od delovnega
mesta. Na Diagramu 26, ki prikazuje način prevoza na delo v zimskem času, je lepo
razvidno, kako število tistih, ki na delo hodijo peš, z oddaljenostjo pada, obratno
sorazmerno pa z večanjem oddaljenosti narašča delež anketirancev, ki se na delo pripeljejo
z avtomobilom. Avtomobil je nedvomno glavno prevozno sredstvo anketirancev, ki so od
delovnega mesta oddaljeni več kot 1 km. Tisti, ki živijo v radiusu 1 km, pa se na delo
najraje odpravijo peš, nekateri tudi s kolesom. Tudi v zimskem času so prisotni kolesarji,
ki do delovnega mesta prevozijo 0,5 do 6 km. V toplejših mesecih se razmerja nekoliko
spremenijo. Avtomobil je še vedno prisoten v vseh »razredih«, kot glavno transportno
sredstvo pa prevlada v oddaljenosti nad 2 km. Opazno se poveča delež kolesarjev, ki so od
delovnega mesta oddaljeni od 0,5 do 6 km; večinoma so to anketiranci, ki so se v zimskem
času na delo vozili z avtom ali hodili peš.
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Diagram 28: Način prihoda na delo glede na oddaljenost od mesta zaposlitve – hladna
polovica leta (Vir: Analiza anket, 2005)
POZIMI
100%
80%
z avtobusom
z avtom

60%

z motorjem
40%

s kolesom
peš

20%
0%
0 - 0,5 km 0,5 - 1 km

1 - 2 km

2 - 4 km

4 - 6 km

nad 6 km

Oddaljenost od delavnega mesta

Diagram 29: Način prihoda na delo glede na oddaljenost od mesta zaposlitve – topla
polovica leta (Vir: Analiza anket, 2005)
POLETI
100%
80%
z avtobusom
z avtom

60%

z motorjem
40%

s kolesom
peš

20%
0%
0 - 0,5 km 0,5 - 1 km

1 - 2 km

2 - 4 km

4 - 6 km

nad 6 km

Oddaljenost od delovnega mesta

Odrasli in kolo
89 % anketiranih odraslih ima kolo. Najpogosteje ga uporabljajo za rekreacijo (50 %), za v
trgovino in opravke (32 %), najredkeje pa za prevoz na delo (18 %). Največ anketirancev
se vozi s kolesom 3–5-krat na teden (28 %), vsak dan 22 %, 1-krat na teden 18 %, 15 % 2krat na mesec, 9 % zelo redko, 8 % pa nikoli.
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Diagrama 30 in 31: Namen in pogostost uporabe kolesa (Vir: Analiza anket, 2005)
Pogostost uporabe kolesa

Kolo uporabljam za ...
prevoz
na delo
18%

rekreacijo
50%

zelo
redko
9%

nikoli
8%

vsak dan
22%

2 krat na
mesec
15%

v
trgovino,
opravke
32%

3 - 5 krat
na teden
28%

1 krat na
teden
18%

 Primerjava z rezultati anketiranja v Novem mestu:

Tabela 31: Namen uporabe kolesa; v % (Vir: Analiza anket, 2005; Arnuš, 2002)
Nova Gorica
Novo mesto

prevoz na
delo

v trgovino,
opravke

rekreacija

18
4

32
8

50
81

Tabela 32: Pogostost uporabe kolesa; v % (Vir: Analiza anket, 2005; Arnuš, 2002)
Nova Gorica
Novo mesto

vsak dan

3–5-krat
/teden

1-krat /teden

2-krat
/mesec

zelo redko

nikoli

22
1

28
7

18
24

15
14

9
29

8
25

Kolo ima v Novi Gorici skoraj 30 % več anketiranih oseb kot v Novem mestu. V obeh
krajih večina lastnikov koles uporablja kolo za rekreacijo, a znatno več v Novem mestu (81
%) kot v Novi Gorici (50 %).
S kolesom se očitno pogosteje vozijo v Novi Gorici – vsak dan 22 %, medtem ko v Novem
mestu le 1 %; vsaj 1-krat na teden 48 %, v Novem mestu 31 %.
25 % odraslih v Novem mestu kolesa ne uporablja nikoli, v Novi Gorici ga ne uporablja 8
% anketiranih.
Dojemanje in zavedanje negativnih posledic prometa
Večina odraslih je prometu kot dejavniku zmanjševanja kakovosti bivanja, s poudarkom na
onesnaževanju ozračja, hrupa ... na lestvici od ena do pet (1 = ne zmanjšuje kvalitete
bivanja  5 = je najmočnejši dejavnik zmanjševanja kvalitete bivanja) podelila oceni 3 in
4. Za vsako od ocen se je odločilo 41 % anketirancev. Za glavnega krivca zmanjševanja
kvalitete bivanja pa ga je določilo 14 % anketirancev. Višje ocene so mu podelili
prebivalci Nove Gorice in Solkana, nekoliko nižje pa prebivalci Šempetra.
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Diagram 32: Kako so odrasli, na lestvici od 1 do 5, ocenili promet kot dejavnik
zmanjševanja kakovosti bivanja (Vir: Analiza anket, 2005)
Promet kot dejavnik zmanjševanja kakovosti bivanja
dva
4%

pet (je najmočnejši
dejavnik zmanjševanja
kvalitete bivanja)
štiri

pet
14%

tri

tri
41%

dva
štiri
41%

ena (ne zmanjšuje
kvalitete bivanja)

In kako gledajo anketiranci na spreminjanje zelenih površin znotraj mesta v bolj ali manj
urejena parkirišča (trend novogoriškega urbanizma)? Presenetljivo, samo 59 % se jih s tem
ne strinja, kar 41 % anketiranih pa odobrava to, da se namesto zelenih površin sveti
pločevina. Pri tem vprašanju je bilo veliko več neodobravanja zaslediti pri anketirancih iz
Šempetra kot pa pri anketirancih iz Nove Gorice ali Solkana.
Diagram 33: Strinjanje odraslih s spreminjanjem mestnih zelenih površin v parkirišča (Vir:
Analiza anket, 2005)

da
41%
ne
59%

Avtomobil vedno bolj določa prostor in gibanje v urbanem okolju. Otroci so zaradi
avtomobilskega prometa vedno bolj ogroženi, njihovo gibanje je omejeno in s tem
nedvomno njihova svoboda. Odrasle sem povprašala, koliko vpliva nevarnost
avtomobilskega prometa na odločitev, ali se njihov otrok (vnuk) lahko igra na ulici
oziroma gre v šolo s kolesom. Kar 68 % vseh, ki imajo otroke ali vnuke, je odgovorilo, da
zelo, 31 % pa da delno. Glede na to lahko sklepam, da avtomobilski promet na Goriškem
nedvomno že močno kroji svobodo gibanja otrok.
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Diagram 34: Koliko vpliva nevarnost avtomobilskega prometa na odločitev anketiranih, ali
se njihovi otroci (vnuki) lahko igrajo na ulici oziroma gredo v šolo s kolesom (Vir: Analiza
anket, 2005)
ne vpliva
1%
delno vpliva
25%

nimam
otrok
(vnukov) oz.
so odrasli
19%

zelo vpliva
55%

Kakšno mesto ima kolesarjenje v prihodnosti
Z vprašanjem, kaj menijo o načrtu, da bi Novo Gorico, Šempeter, Solkan in »staro« Gorico
povezali v enotno kolesarsko omrežje, sem želela izvedeti, koliko so tudi odrasli v resnici
naklonjeni kolesarjenju in kakšno mesto mu podeljujejo v prihodnosti. Ali so naklonjeni
ideji o kolesu kot alternativnem prevoznem sredstvu?
Diagram 35: Mnenje o načrtu, da bi Novo Gorico, Šempeter, Solkan in »staro« Gorico
povezali v enotno kolesarsko omrežje (Vir: Analiza anket, 2005)

B
31%
A
B
C
C
2%

A
67%

A = to bi bilo zelo dobrodošlo oz. nujno potrebno glede na intenzivne dnevne migracijske
tokove in preobremenjenost cest
B = zelo zanimivo – to bi tudi mene spodbudilo k pogostejši uporabi kolesa
C = ne vidim razloga, zakaj bi morali v kolesarsko omrežje vključiti tudi »staro« Gorico
D = mislim, da so ti načrti nepotrebni, ker ...
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Kar 67 % anketirancev bi kolesarsko omrežje, ki bi povezovalo urbano pokrajino, sprejelo
zelo dobrodošlo, saj smatrajo, da bi bilo to celo nujno potrebno glede na intenzivne
migracijske tokove in preobremenjenost cest. 31 % se zdi ideja zelo zanimiva in menijo, da
bi se posledično tudi oni večkrat usedli na kolo. 2 % anketirancev pa ne vidi razloga, zakaj
bi v kolesarsko omrežje vključili tudi Gorico na italijanski strani. Nedvomno je želja po
enotnem, funkcionalnem kolesarskem omrežju med anketiranci velika.
Skoraj vsi (96 %) so enotnega mnenja, da bi se morali ljudje v Novi Gorici, Solkanu in
Šempetru več voziti s kolesom. Kot razloge so navedli: da bi bilo manj avtomobilov (30
%), varovanje zdravja (28 %), varstvo okolja (27 %), je ceneje kot z avtomobilom (15 %).
Diagram 36: Zakaj bi se morali ljudje v Novi Gorici, Solkanu in Šempetru več voziti s
kolesom (Vir: Analiza anket, 2005)
Zakaj DA?
da bi bilo
manj
avtomobilov
30%

varovanje
zdravja
28%

je ceneje kot
z avtom
15%

varstvo
okolja
27%

Tisti, ki menijo, naj se ljudje ne bi vozili s kolesi več kot se sedaj, pa so kot razloge
navedli: je prenevarno (47 %), ker ti kolo lahko ukradejo (29 %), z avtom je preprosteje
(24 %).
Diagram 37: Zakaj naj se ne bi ljudje v Novi Gorici, Solkanu in Šempetru več vozili s
kolesom (Vir: Analiza anket, 2005)
Zakaj NE?
ker ti kolo
lahko
ukradejo
29%

je
prenevarno
47%

z avtom je
preprosteje
24%
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Želela sem izvedeti, kaj konkretno bi anketirane pripravilo do tega, da bi se tudi sami po
mestu več vozili s kolesom. Nedvomno večina (53 %) pogreša urejeno kolesarsko omrežje,
19 % bi se jih večkrat usedlo na kolo zaradi okoljevarstvenih razlogov, 17 % zaradi
zdravstvenih razlogov, 6 % zaradi večje družbene sprejemljivosti kolesarjenja, 5 % pa
zaradi ekonomskih razlogov.
Diagram 38: Kaj bi anketirane pripravilo do tega, da bi se po mestu več vozili s kolesom
(Vir: Analiza anket, 2005)
družbena
sprejemljivost
kolesar.
6%

zdravstveni
razlogi
17%

okoljevarstveni
razlogi
19%

urejeno
kolesar.
omrežje
53%

ekonomski
razlogi
5%

Kaj pa rekreacijsko kolesarjenje?
95 % anketiranih meni, da je Goriška pokrajina privlačna za rekreacijsko kolesarjenje. Kar
81 % se jih z rekreacijskim kolesarjenjem tudi ukvarja. Največ rekreacijskih kolesarjev (53
%) izbira nezahtevne poti, 44 % jih izbira zahtevne poti, 3 % pa zelo zahtevne poti.
Diagram 39: Izbor zahtevnosti kolesarskih rekreacijskih poti (Vir: Analiza anket, 2005)
se ne
ukvarjam z
rek. kol.
19%

zelo zahtevne
2%

zahtevne
36%
nezahtevne
43%
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Za konec pa so odrasli anketiranci še dodali:
- Promet z motornimi vozili bi morali v Novi Gorici prepovedati oz. čim bolj zmanjšati.
- Urejeno kolesarsko omrežje bi bilo zaželeno tudi proti Ajdovščini, Mirnu, Kanalu ...
- Potrebno bi bilo dvigniti kulturo obnašanja na cesti – več promocije za dvig kulture in
uporabo kolesa.
- Kolesarsko mrežo bi morali razširiti tudi na ostale kraje: Bilje, Miren ...
- Ob kolesarski poti Erjavčeva–Šempeter manjka pločnik!
- Da bi se uresničila kolesarska pot ob železniški progi Solkan–Plave.
- Vsi na kolo za zdravo telo!
- Na mladih je potrebno graditi. Mogoče bomo skupaj kaj rešili oz. naredili.
- Zelo zanimiva anketa, vredno bi bilo kaj storiti na tem področju.
- Zgledujmo se po Holandiji!
- Več kolesarjenja nudi več možnosti tudi za boljši razvoj družbe.
- Dobrodošle bi bile kolesarske povezave z oddaljenimi kraji.
- Želim si kolesarsko pot ob Soči, saj je glavna cesta na tej relaciji za kolesarje preveč
nevarna.
- Dodal bi kolesarsko povezavo Šempeter–Kraška planota.
5.3. IZSTOPAJOČE UGOTOVITVE ANKETIRANJA
10 do 23 % otrok, ki so od šole oddaljeni manj kot 1 km, starši vozijo v šolo z
avtomobilom; pri odraslih so razmere slabše, saj se jih redno iz oddaljenosti manj kot 1 km
na delo vozi 31–34 %. Mogoče deleži niso tako visoki, vendar menim, da bi morali biti
ničelni, saj je uporaba avtomobila, za razdalje manjše od 1 km, popoln nesmisel.
Največ otrok pripeljejo starši v šolo z avtomobilom v Šempetru, najmanj pa v Novi Gorici.
S kolesom se jih v šolo največ vozi v Novi Gorici (delno je tu odstotek kolesarjev višji
zaradi anketiranih srednješolcev).
Ne glede na letni čas je avtomobil pri odraslih glavno prevozno sredstvo. V hladni polovici
leta prevlada pri anketiranih, ki so od delovnega mesta oddaljeni več kot 1 km, v topli
polovici leta pa pri anketiranih, ki so oddaljeni več kot 2 km. Spodbuden je podatek, da se
tudi v zimskem času 10 % anketiranih, ki so oddaljeni tudi do 6 km od delovnega mesta,
vozi na delo s kolesom. Glede na to sklepam, da klimatske razmere na Goriškem niso
glavna ovira.
93 % mladih in 89 % odraslih ima kolo, uporabljajo pa ga večinoma le v prostem času oz.
za rekreacijo in to celo 3–5-krat na teden. Kolesarski potencial je torej velik! Le kaj potem
anketirane ovira, da se s kolesom ne vozijo tudi na delovno mesto, v šolo, trgovino ...
skratka, kolesa ne koristijo več za vožnjo po mestu? Večina jih zatrjuje, da bi se veliko več
vozili s kolesom, če bi bile urejene kolesarske steze in če se ne bi bali, da bi jim kolo
ukradli. Kar 15 % mladih pa priznava, da kljub vsem danim pogojem, nimajo interesa se
voziti več s kolesom kot se sedaj.
Skoraj enotnega mnenja pa so tudi glede tega, da bi se morali ljudje v Novi Gorici,
Solkanu in Šempetru več voziti s kolesom. Kot vzroke so navedli: varstvo okolja,
varovanje zdravja in da bi bilo manj avtomobilov. Ekonomski razlogi so najmanj
pomembni.
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Kaj pa okoljska ozaveščenost? Promet je glede onesnaževanja zraka, povzročanja hrupa
itd. po njihovem mnenju srednje do velik dejavnik zmanjševanja kakovosti bivanja, ni pa
glavni krivec.
Avtomobil je v naši družbi neprecenljiv, saj nam nedvomno poenostavlja življenje,
nekaterim pa pomeni še marsikaj drugega. Njegove koristi uspešno kamuflirajo njegove
slabosti. In če pomislimo, tudi v primeru industrije smo kar nekaj časa potrebovali, da smo
ji priznali negativne učinke. Mislim, da ljudje nimajo prave predstave o tem, kako velik
onesnaževalec zraka je motorni promet. Konec koncev je tudi ne morejo imeti, saj jih nihče
o tem ne informira.
Presenetil je podatek, da kar 45 % mladih in 41 % odraslih ne nasprotuje temu, da zelene
površine znotraj mesta spreminjajo v parkirišča. Očitno dopuščamo in želimo, da
avtomobil kroji urbanizem mesta, istočasno pa se 68 % staršev zaradi nevarnosti prometa
boji pustiti otroke, da se sami igrajo na ulici ali gredo sami v šolo s kolesom.
Ne glede na vse pa so načrtom o enotnem kolesarskem omrežju, ki bi povezoval kraje na
Goriškem, zelo naklonjeni. Mogoče pa je potrebno ljudem samo ponuditi alternativo.
Goriška pokrajina je po njihovem večinskem mnenju privlačna za rekreacijsko
kolesarjenje, 68 % mladih in 81 % odraslih se z rekreacijskim kolesarjenjem tudi ukvarja,
večina pa jih izbira nezahtevne in (srednje) zahtevne poti.
Primerjava z rezultati anketiranja v Novem mestu je pokazala, da so odrasli in mladi na
Goriškem pogostejši uporabniki kolesa; kolo je predvsem pogosteje uporabljeno za prevoz
na delo oz. v šolo. Anketiranci se strinjajo, da bi se morali prebivalci več voziti s kolesom,
razloge za in proti pa navajajo podobne.
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6.
PREDLOG
KOLESARJENJE

KOLESARSKEGA

OMREŽJA

ZA

VSAKODNEVNO

6.1. VSAKODNEVNO KOLESARJENJE
Kolesarske površine v mestu so predvsem namenjene vsakodnevnim kolesarjem (t. i.
delovnim kolesarjem). To skupino predstavljajo kolesarji, ki se vsakodnevno vozijo s
kolesom na delo, v šolo ali po nakupih. Največje razdalje, ki jih kolesarji dnevno
prevozijo, znašajo pri vožnji na delo od 6 do 8 in pri vožnjah v šolo okrog 3 km.
Delež vsakodnevnih kolesarjev je največji v naseljenih območjih. Ciljne točke teh
kolesarjev so urbana središča, v katerih so skoncentrirana delovna mesta, izobraževalne
ustanove in nakupovalni centri. Ti kolesarji so vedno usmerjeni k nekemu cilju, ki ga želijo
doseči v čim krajšem času. Zato so izredno občutljivi do vseh nepotrebnih razdalj. Rajši se
bodo odločali za krajšo, manj varno in manj udobno pot, če s tem prihranijo čas, ki bi ga
morali porabiti za vožnjo po daljši, varnejši in udobnejši poti. Najpomembnejša zahteva te
skupine kolesarjev je torej neposrednost povezave ob kar se da veliki varnosti in udobju
(Kolesarski promet; občina NG).
6.2. OPREDELITEV OBMOČJA
Opredelitev območja sloni na delitvi novogoriške urbane pokrajine, predstavljene v
poglavju 3.1. in se tako ujema z zunanjo mejo suburbanega obmestja. Gostejša kolesarska
mreža je umeščena v širše urbano območje, na katero se navezujejo daljinske povezave s
suburbanim območjem. Na zahodu sem kolesarsko mrežo speljala do državne meje, vendar
s tem nikakor ne mislim, da bi se morale kolesarske poti z mejo končati. Ravno nasprotno,
močno upam, da bi enotno kolesarsko omrežje v bližnji prihodnosti postalo skupni
čezmejni projekt. Trenutno pa sem se zaradi prednostnih razlogov ter birokracije odločila
postaviti temelje najprej na »naši« strani.
6.3. POVRŠINE ZA KOLESARSKI PROMET (Kolesarski promet; občina NG)
6.3.1. KOLESARSKE POTI
Kolesarske poti so površine najvišjega nivoja usluge, namenjene izključno kolesarskemu
prometu. Praviloma so namenjene rekreativnemu kolesarjenju in medmestnim delovnim
vožnjam, zato morajo potekati neodvisno od ostale cestne mreže oziroma odmaknjeno od
ceste za širino onesnaženja zraka z izpušnimi plini. Gradimo jih predvsem izven gosto
zazidanih mestnih območij, v mestih pa v umirjenih predelih, kot so parki, ob rekah itd.
V mestih je zaradi pomanjkanja prostora težko zagotoviti odmik od vplivov motornega
prometa, zato je potrebno z intenzivno ozelenitvijo stika obeh prometnih površin ublažiti
negativne vplive motornega prometa.
Kolesarska pot mora prečkati cesto izvennivojsko. Širina kolesarske poti je različna glede
na prostorske možnosti, praviloma pa enaka vsaj štirim kolesarskim pasovom.
6.3.2. KOLESARSKE STEZE
Kolesarske steze predstavljajo optimalno ureditev kolesarskega prometa v naseljih in v
mestih. Potekajo ob voziščih motornega prometa ter so nivojsko ločene. Zaradi varovanja
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kolesarjev (sesalni vpliv tovornih motornih vozil, nestabilnost kolesarja) je med voziščem
in kolesarsko stezo potrebno predvideti varovalni odmik oziroma ločilni pas, ki je
zatravljen ali asfaltiran. Izvedba dvignjenega ločilnega pasu je bolj varna, možna pa je tudi
izvedba v nivoju s kolesarsko stezo.
Kolesarske steze potekajo praviloma tudi ob hodnikih za pešce. Mešanje prometa
kolesarjev in pešcev ni zaželjeno, zato je nivojska ločitev obeh površin ustreznejša.
Denivelacija kolesarske steze naj znaša 5 cm. Najboljša je ureditev kolesarskih stez ob
obeh straneh vozišča za motorni promet, za vsako smer posebej. Rešitve dvosmerne
kolesarske steze ob eni strani vozišča so v križiščih nevarne, ker vozniki motornih vozil ne
pričakujejo kolesarjev iz obeh smeri. Zato je potrebno pri projektiranju dvosmernih
kolesarskih stez posvetiti posebno pozornost križanju predvsem v smislu ustreznega
obveščanja voznikov motornih vozil.
Pri projektiranju širine kolesarske steze je potrebno upoštevati gostoto kolesarskega
prometa ter različno hitrost (kolesa z motorjem, športna kolesa itd.). Zato naj bo
omogočeno prehitevanje počasnejših vozil.
Ureditev površin kolesarskih stez je običajno izvedena v asfaltu, zagotovljen mora biti
odtok meteorne vode s prečnim sklonom najmanj 1,5 %. Kjer kolesarske steze prehajajo v
drug nivo, mora biti izveden prehod z blago klančino. Vzdolžni sklon klančine sme znašati
največ 4 %.
6.3.3. KOLESARSKI PASOVI
Utesnjenost prometnih površin v mestih in strnjenih naseljih narekuje načrtovalcem
kolesarskega prometa ureditev kolesarjenja v bolj skromni obliki s kolesarskimi pasovi na
vozišču. Spričo nestrpnosti voznikov motornih vozil do počasnejšega prometa je na
mestnih cestah in ulicah smotrno definirati s črto ločene površine za kolesarje – kolesarske
pasove, opremljene s piktogrami in smernimi puščicami. Uvedba kolesarskih pasov je
primerna na cestah, kjer hitrost motornega prometa v povprečju ne presega 50 km/h in kjer
je odstotek tovornih vozil zanemarljiv. Po cestah, kjer potekajo proge mestnega javnega
prometa, kolesarskih pasov načeloma ne urejamo, v tujini pa so problem varovanja
kolesarjev uredili z vgraditvijo gumijastega ločilnega robnika.
6.4. PROMETNA VARNOST
Pešec in kolesar sta najbolj ranljiva udeleženca v prometu. Kolesarske površine morajo biti
načrtovane in izvedene tako, da so čim bolj varne in atraktivne ter da so ostali udeleženci v
prometu pozorni na prisotnost kolesarjev. Največ pozornosti pa je potrebno posvetiti
konfliktnim točkam in iskati rešitve za zagotovitev večje varnosti. Analize prometnih
nesreč kolesarjev so izluščile značilne nevarne situacije, ki jih je potrebno pri načrtovanju
kolesarskih površin poznati (Kolesarski promet; občina NG).
Najbolj pogoste nesreče so tipa motorno vozilo – kolesar, v manjši meri pa jim sledijo
nesreče tipa pešec – kolesar. Več kot 50 % nesreč kolesarjev se pripeti pri spremembi
smeri in prečkanju druge prometne površine. Ta dva manevra sta na cestah s kolesarskimi
stezami za kolesarje bolj tvegana kot na cestah, kjer vozi kolesar skupaj z ostalim
prometom (Kolesarski promet; občina NG).
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6.5. PREDLOG KOLESARSKEGA OMREŽJA ZA NOVOGORIŠKO URBANO
POKRAJINO
Kolesarske poti, steze in pasove sem večinoma speljala po obstoječi cestni oziroma
izvencestni infrastrukturi. Kolesarsko omrežje sem glede na pomembnost in časovno
prioriteto izgradnje razdelila na primarno in sekundarno, površine za kolesarski promet pa
določila glede na razpoložljivost prostora na ali ob cestišču.
Vrisala sem tudi dva predloga kolesarskih poti, ki predstavljata večji investicijski poseg:
• »Posoška kolesarska pot« – kolesarska pot po Soški dolini ob železniški progi (relacija
Solkan  Plave  Kanal) – kolesarska pot, ki že nekaj časa obstaja v občinskih načrtih.
• »Pot ob progi« – manjkajoči člen, ki bi povezal kolesarsko pot Šempeter–Nova Gorica s
»Posoško kolesarsko potjo«. Pot bi se izpod Kostanjeviškega predora nadaljevala po
Kolodvorski ulici mimo železniške postaje, nato pa bi bila, preden zavije cesta proti
solkanskemu mejnemu prehodu, speljana vzporedno ob železniški progi vse do
solkanskega cestnega mosta preko reke Soče.
Utemeljitev kolesarske poti: območje bi s »Potjo ob progi« (in posoško kolesarsko potjo)
pridobilo atraktivno rekreacijsko pot, ki bi povezala Soško dolino s Krasom; poleg tega bi
imela velik pomen pri vsakodnevnem kolesarjenju, saj pomeni najkrajšo povezavo
Šempeter–Solkan, za samo naselje Solkan pa je idealna alternativa Cesti IX. korpusa, ki je
za kolesarje zaradi gostega prometa in ozkega cestišča zelo nevarna. Pot bi povezovala tudi
nekaj »vročih točk«: železniško postajo ter dva rekreacijska centra ob reki Soči (Kajakaški
center in rekreacijski center Žogica). Pripomogla bi k oživitvi območja ob novem,
skupnem trgu obeh Goric, speljana pa bi bila tudi v neposredni bližini območja, za
katerega je izdelana programska zasnova za zazidani načrt Ob železniški postaji.
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6.5.1. PREDLOG POSTAVITVE KOLESARSKIH STOJAL
Poleg varnih kolesarskih poti, so zelo pomembna tudi varna parkirišča oziroma stojala za
kolesa, saj je ravno strah pred krajo velik oviralni faktor vsakodnevnega kolesarjenja.
Danes je ponudba sodobnih kolesarskih stojal, ki omogočajo varnejše priklepanje koles,
zelo velika. V široki ponudbi najdemo tudi bolj ali manj praktična stojala z nadstreški, ki
obvarujejo naša kolesa pred dežjem. Postavitev takih stojal je primerna na javnih mestnih
površinah, npr. pred šolami, trgovinami, bankami, občinami, lokali itd. Razna podjetja pa
tudi šole bi lahko svojim delavcem oz. učencem zagotovili interne ali eksterne kolesarnice,
s katerimi bi poskrbeli za še večjo varnost.
Tabela 33: Predlog postavitve sodobnih, varnejših kolesarskih stojal:
št.

Lokacija

podrobnejši opis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Kidričeva ulica
Kidričeva ulica
Kidričeva ulica
Kidričeva ulica
Kidričeva ulica
Kidričeva ulica
Kidričeva ulica
Trg Edvarda Kardelja
Trg Edvarda Kardelja
Trg Edvarda Kardelja
Ul. tolminskih punt.
Kidričeva ul.
Ul. tolminskih punt.
Kidričeva ul.
pred vrtci
Gregorčičeva ul.
Delpinova ulica
Center
Center
Center
Center
Delpinova ul.
Delpinova ul.
Rejčeva ulica
Cankarjeva ul.
Erjavčeva ul.
Erjavčeva ul.
Erjavčeva ul.
Rejčeva ul.
Športni park
Cankarjeva ul.
Vojkova cesta
Streliška pot
Kostanjevica
Kolodvorska ul.
Šolska ul. (Solkan)
Med ogradami (Solkan)
center (Solkan)
rekreac. center Žogica
Kajakaški center

pred banko Vipa
pred banko NKBM
pred sodiščem
pred »čebelnjakom«
pred nebotičnikom
pred pošto
Zavaroval. Triglav
pred občino
pred knjižnico
pred gledališčem
otroško igr. v borovem gozd.
pred gost. Marko Polo
pred stavbo SKB
Osnovna šola F. Erjavca
dom upokojencev
tržnica
Kulturni dom
Manufaktura
Trgovska hiša
pred trgovino Ciciban
osnovna šola M. Štrukelj
gimnazija
pred telovadnico
Tehnični šolski center
Srednja lesarska šola
Srednja ekonom. in trgov. šola
vhod v športni park
vhod v bazen
pri mladinskem centru
Osnovna šola Ledine
pred cerkvijo
dijaški dom
ob samostanu
Železniška postaja
osnovna šola Solkan
pred Merkatorjem
pred restavracijo
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število kolesar.
mest
5
10
10
5
5
10
5
30
30
5
30
5
20
100
10
10
30
10
10
20
20
100
100
20
50
50
50
20
10
30
30
10
30
20
20
100
10
20
30
20

stojalo z
nadstreškom

1
1

3
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Vipavska c. (Rožna D.)
Vipavska c. (Rožna D.)
center (Šempeter)
center (Šempeter)
Šempeter
Žnidarčičeva (Šemp.)
ul. Andreja G. (Šemp.)
Šempeter
Šempeter
pokopališča

pred Politehniko
pred Merkatorjem
pred cerkvijo
zdravstveni dom
srednja živil.-kmet. šola
pred Merkatorjem
osnovna šola Šempeter
Hit šport center
splošna bolnišnica

50
10
30
10
50
20
100
50
50
15

2
1
2
1
3
3
2
1

Slika 11: Stojalo v obliki obrnjene črke U – glede funkcionalnosti in varnosti najbolj
priporočljivo (Vir: http://www.bicyclinginfo.org/pdf/bikepark.pdf)

Slika 12: Primer ličnih kolesarskih boksov, ki zagotavljajo najvišjo varnost (Vir:
http://www.bikelink.org/)
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7. VREDNOTENJE
KOLESARJENJE

NOVOGORIŠKE

OKOLICE

ZA

REKREACIJSKO

7.1. KOLESARJENJE KOT REKREATIVNA DEJAVNOST
Na kolo mnogi gledajo predvsem kot na sredstvo za prosti čas in rekreacijo. To prispeva k
podobi kolesarjenja kot dejavnosti, ki koristi sprostitvi, dobremu počutju in boljšemu
zdravju. Tudi rezultati anketiranja so pokazali, da večina anketirancev povezuje
kolesarjenje s prostim časom.
Podpiranje kolesarjenja kot rekreativne dejavnosti lahko vzpodbudi bolj splošno rabo
kolesa. Pri načrtovanju mrež kolesarskih poti je zato smiselno vedno paziti na to, da te
mreže povežejo tudi turistične poti (poti skozi gozdove, parke, mimo kulturnih in naravnih
znamenitosti ...). Take poti bodo v vsakem primeru najprej privabile nedeljske kolesarje.
Ko pa kolo imajo in ugotovijo, da je kolesarjenje prijetno, bodo ti kolesarji laže prešli na
kolesarjenje kot vsakodnevno dejavnost.
Poleg tega izgradnja rekreacijskih kolesarskih poti pripomore k razvoju »zelenega«
turizma, ki veliko manj obremenjuje okolje. Za večjo privlačnost in funkcionalnost
rekreacijskega kolesarjenja (predvsem za daljše razdalje) je pomembna ponudba ustreznih
prenočišč za kolesarje, izposojevalnice koles (npr. na železniških postajah), servisi koles
itd.
7.2. OPREDELITEV OBMOČJA IN POTI ZA REKREACIJSKO KOLESARJENJE
Opredelitev območja sloni predvsem na izhodiščni želji, začrtati poti tako, da se ljudem za
rekreacijo ni potrebno voziti drugam, ampak lahko z rekreacijo pričnejo takoj, za vrati
doma. Pri opredelitvi območja sem zato vzela kot izhodiščno območje zgoščeno jedro
poselitve, se pravi širše urbano območje Nove Gorice, rekreacijske poti pa speljala v
njegovem zaledju.
Rekreacijsko zaledje urbanega območja sega na območje Spodnje Vipavske doline, južno
območje Banjške in Trnovske planote ter severnozahodni del Krasa. Ker so kolesarske poti
po Trnovski planoti in Krasu že speljane, sem predloge kolesarskih poti speljala le na
robnih območjih planot, od koder pa se lahko zahtevnejši kolesarji odpravijo na daljše ture
po že začrtanih poteh.
Glede na opravljene ankete in namen, spodbuditi h kolesarjenju čim širšo populacijo, so na
obravnavanem območju potrebne predvsem nezahtevne kolesarske poti ali pa poti srednje
zahtevnostne stopnje, primerne za tako imenovane »nedeljske« kolesarje.
7.3. PREDLOG REKREACIJSKIH KOLESARSKIH POTI V LUČI SPODBUJANJA
KOLESARJENJA NA GORIŠKEM
Rekreacijske kolesarske poti so speljane mimo naravnih in kulturnih znamenitosti ter
razglednih točk, ki so na karti označene s številkami oziroma simbolom (rožo). Označeni
so asfaltirani in makadamski odseki kolesarskih poti. Nekateri neasfaltirani odseki so
zaradi slabega vzdrževanja težje prevozni, zato je na teh odsekih potrebna boljša
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kolesarska oprema. Poleg glavnih predlaganih poti so vrisane tudi vmesne oziroma
alternativne povezave, kar povečuje fleksibilnost omrežja. Fotografije in opisi kulturnih ter
naravnih znamenitosti so večinoma povzeti po opisih objavljenih na internetni strani
Turističnega informacijskega centra Nova Gorica (http://www.novagorica-turizem.com).

 Pot »Čez Marka«

(predor pod Kostanjevico–Rožna Dolina–Markov hrib–Stara Gora–Panovec–Nova
Gorica)

Opozorilo: - srednje težek vzpon na Markov hrib
- nevaren spust po makadamu iz Stare Gore
Točke ob poti:
 Razgledna točka na Marku
 Gozdna učna pot
Gozdna učna pot se nahaja znotraj gozda Panovec; na ogled je veliko število domačih in
tujih drevesnih vrst, ki so zanimive preko celega leta. Večji del poti je mogoče prevoziti z
gorskim kolesom.
 Panovec
Mesto Nova Gorica je eno redkih mest v Sloveniji, ki se lahko ponaša s tako zanimivim,
ohranjenim in nenazadnje velikim gozdnim kompleksom s številnimi domačimi in tujimi
drevesnimi vrstami v neposredni bližini mesta.
Gozd Panovec leži med Kromberkom in Rožno Dolino ob samem robu mesta Nova
Gorica. Ravno neposredna bližina mesta, primerna razgibanost in prepredenost gozda s
potmi privabljajo v gozd ogromno število obiskovalcev v vseh letnih časih.

Do smrti zadnjega goriškega grofa, leta 1500, je bil gozd last goriških grofov, nato pa je
prišel po fevdalni zakonodaji v last Habsburške dinastije. Prve zapise o Panovcu najdemo v
sodnih aktih iz leta 1470. Pod Habsburžani je bil Panovec deležen posebne skrbi, saj je z
njim upravljal gozdarski urad v Gorici pod neposrednim vodstvom cesarske hiše. Gozd je
ohranil svojo neokrnjenost tudi po letu 1785, ko je bilo urejeno vprašanje lastnine
(kataster). Po odpravi fevdalnih lastninskih odnosov je postal državna last (erar), kar je še
danes. Potrebo po strokovnem posegu v Panovec je sredi 19. stoletja uvidel že gozdar Jožef
Ressel, ki ga poznamo kot izumitelja ladijskega vijaka in mnogih drugih izumov in načrtov
(kmetijski stroji, cestno omrežje, gozdnogospodarski načrti).
Svojo izvirno podobo je Panovec v dobri meri izgubil med prvo svetovno vojno, saj je
preko njega skoraj dve leti tekla prva bojna linija tedanje pozicijske vojne. Tudi druga
svetovna vojna je pustila težke posledice, zlasti v dneh, ko ni bilo nobenega nadzora (ob
kapitulaciji Italije). Tedaj je namreč marsikdo izrabil priliko in zlasti ob poteh sekal brez
nadzora.
Bližina upravnega centra Gorica je vplivala na strokovno udejstvovanje v Panovcu, saj so
si sledile nastavitve raznih poskusnih ploskev že od prve uveljavitve gozdarstva kot stroke
v zadnji tretjini prejšnjega stoletja, ko je bilo v ospredju zasajanje raznih tujih drevesnih
vrst, tako da lahko danes v Panovcu dobimo tako mediteranske kakor tudi montanske
drevesne vrste.
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 Vodna pot Lijak–Vogeršček

(spodnja Ajševica–izvir Lijaka–Ozeljan–Šempas–akumulacijsko jezero Vogeršček–ob
Lijaku–Mandrija–spodnja Ajševica)

Opozorilo: /
Točke ob poti:
 Izvir Lijaka

Lijak je nestalen močan kraški izvir istoimenskega potoka pod strmim robom Trnovskega
gozda. Ime je dobil po lijakasto oblikovanih strmih, mestoma prepadnih stenah zatrepa.
V skalnem robu nad Lijakom leži naravni most (15 m dolg in 10 m visok) s spodmolom
imenovan Skozno. Območje Lijaka je zavarovano kot naravni spomenik.
12 Dvorec Vogrsko

Baročni dvorec, imenovan po kraju, umaknjen na rob vasi stoji na rahlo dvignjenem
terenu, tam kjer je verjetno že stal zgodnjerenesančni dvorec iz leta 1524.
V podobo, kakršno je ohranil še danes, naj bi ga prezidali sredi 18. stoletja.
Poslopja so še skoraj v celoti ohranjena, vendar delno obnovljena.
Graščina je primer rezidenčne baročne grajske arhitekture.

 Pot »Pod Škabrijelom«

(Nova Gorica–Sv. Trojica–Fajdigovšče–Kozaršče–Kromberški grad–Streliška pot; možna
različica: vzpon na Sv. Katarino – Kekca)

Opozorilo: – zahtevnejši vzpon od Sv. Trojice do Kozaršč oziroma do vrha Sv. Katarine
Točke ob poti:
11 Grad Kromberk

Grad Kromberk zavzema dominanten položaj nad istoimenskim naseljem, postavljen pa je
na nadmorski višini 116 m. V tlorisu je tipična renesančna stavba, sestavljena iz osrednjega
poslopja skoraj kvadratnega tlorisa, ki ima na vogalih štiri stolpe. V sedanji obliki je bil
grad Kromberk zgrajen v začetku 17. stoletja, po zgledu severnoitalijanske arhitekture 16.
stoletja. V obeh svetovnih vojnah je bila gradu povzročena velika materialna škoda, tako
da se od nekdanje opreme v njem ni ohranilo skoraj nič. Nekdanji lastnik grof Viljem
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Coronini - Cronberg iz Gorice ga je moral obnavljati kar dvakrat – po prvi in po drugi
svetovni vojni. Sedaj ima v njem sedež Goriški muzej z osrednjimi zbirkami. Muzej se je
vanj vselil leta 1954. Glavni vhod v grad vodi z dvorišča na severni strani, pripelje pa nas v
pritlično vežo, v kateri je urejen manjši lapidarij. V prvem nadstropju najdemo galerijo
starejše likovne umetnosti, kjer so na ogled dela od srednjega veka do baročne dobe,
kulturnozgodovinski oddelek, ki je opremljen s slikami in pohištvom iz 19. stoletja ter
poročno sobo za potrebe novogoriške občine in širše okolice, v kateri visijo med drugim
tudi dragoceni portreti goriškega slikarja Josipa Tominca. Mogočen kamnit portal v veži
prvega nadstropja vodi v glavno galerijsko dvorano, v kateri je nameščena stalna razstava
likovnih del primorskih umetnikov 20. stoletja. V drugem nadstropju so trije prostori
namenjeni etnološkemu in arheološkemu oddelku. Okolica gradu Kromberk še ni
dokončno urejena, precejšen korak naprej pa je bil narejen leta 1988, ko je bila na
severnem dvorišču urejena barokizirana parkovna površina; le-ta je še bolj poudarila
baročni vodnjak iz leta 1774, ki je postavljen točno v osi grajske stavbe.
Zahodno od gradu je vreden posebne omembe »orlovski« stolp kot značilen primerek vrtne
arhitekture, od drugod pa sta bila prenesena vodnjak z letnico 1663 in baročni kip Sv.
Janeza Nepomuka iz leta 1738, ki stojita na travniku zahodno od grajskega dvorišča.
Razgledna točka na Sv. Katarini

 Vzpon na Sveto goro

(Nova Gorica–Solkan–Sveta gora)

Opozorilo: – zahteven vzpon
Točke ob poti:
 Sveta gora
Sveta gora stoji na križišču Vipavske in Soške doline oziroma ob prehodu goriške ravnine
v Furlanijo. S svojo nadmorsko višino 682 m nudi veličasten pogled na Julijske Alpe,
Trnovski gozd, Kras in vse do morja, proti zahodu pa na Brda, Furlansko nižino, Karnijske
alpe in Dolomite. Na Sveti gori je bilo prvo svetišče izpričano že v srednjeveških virih iz
let 1368, 1376, 1382 in 1383, več podatkov pa je znanih o drugi svetogorski cerkvi, ki je
bila zgrajena v času med 1514 in 1544, torej v letih, v katerih je nastalo izročilo o
Marijinih prikazovanjih Urški Ferligoj iz Grgarja. To je spodbudilo številna romanja iz
vseh bližnjih dežel.
Svetogorska bazilika iz prve polovice 16. stoletja je pomenila dragocen
kulturnozgodovinski spomenik. Zasnovana je bila kot triladijska stavba, v celoti pa je
združevala poznogotske in renesančne prvine. Med prvo svetovno vojno, junija 1915, je
bila uničena, porušene so bile tudi druge stavbe na vzpetini, samostan, gostišča in prostori
za romarje.
Sedanja bazilika je bila zgrajena leta 1928 po načrtu Silvana Baresija (Baricha). Zasnovana
je kot triladijska stavba s prečno ladjo. Dolga je 72, široka pa 22 m. Njena največja
umetniška dragocenost je znamenita milostna podoba Matere božje na glavnem oltarju, ki
jo je leta 1544 daroval svetišču oglejski patriarh Marino Grimani in je pripisana krogu
beneškega slikarja Palma Starejšega. Leta 1717 je bila slovesno kronana, sodi pa med
najznamenitejše Marijine podobe v Sloveniji. Od cerkvene opreme je še posebej vredno
omeniti barvna okna iz leta 1939, istega leta je cerkev dobila nove kvalitetne orgle,
znameniti pa so tudi zvonovi iz leta 1921. Baročni križev pot, naslikan leta 1765, je bil
postavljen v cerkev leta 1977. Ostanek nekdanje svetogorske cerkve iz 14. stoletja je

82

kamnita plošča, vzidana v steno za glavnim oltarjem, levo od vhoda v zimsko kapelo. Tu
hranijo poznogotski kip Matere božje z Jezusom, izrezljan v drugi četrtini 16. stoletja.
Tudi novejša doba je na tem mestu pustila neizbrisne sledove, ki govorijo o krvavih dneh v
preteklosti tega pomembnega kulturnozgodovinskega območja. Prav tu, ob reki Soči, je
med prvo svetovno vojno, od 1915 do 1917, potekala soška fronta, ki je za seboj pustila
strahotno opustošenje s številnimi človeškimi žrtvami in težkimi posledicami.
Ker so ostre bitke potekale prav v neposredni okolici Svete gore, so prav tu v okviru
Goriškega muzeja uredili muzejsko zbirko Prva svetovna vojna, ki prikazuje soško fronto s
številnimi eksponati in z arhivskim fotografskim ter dokumentarnim gradivom. To je tudi
prvi stalen prikaz tega obdobja na naši strani meje. Stalna razstava soške fronte je
postavljena na 450 kvadratnih metrih, v spodnjih prostorih gostinskega lokala. Novogoriški
planinci so na južnem pobočju vzpetine speljali novo markirano stezo, ki v večjem delu
pelje po jarkih in skozi kaverne iz prve svetovne vojne. Med najzanimivejše pa sodi
nedvomno kaverna, ki vodi skozi hrib.

 Čez Kostanjevico in Panovec

(Nova Gorica–Kostanjevica–Rafut–Rožna Dolina–Parkovšče–Streliška pot)

Opozorilo: – zaradi nepreglednosti nevaren spust Kostanjevica–Pristava
Točke ob poti:
  Kostanjevica
V neposredni bližini mestnega središča Nove Gorice, na 143 m visokem griču na
Kostanjevici, se nahaja cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji in k njej prizidan
frančiškanski samostan. Tik ob slovensko-italijanski meji je na Kapeli, kot temu kraju
pravijo domačini, staro božjepotno svetišče s pestro zgodovino in bogatimi zakladi
preteklosti. Za Kostanjevico že 180 let skrbijo očetje frančiškani. Je duhovno središče,
spomenik sakralne umetnosti ter zgodovinski in kulturni spomenik (grobnica Bourbonov in
samostanska knjižnica). Po vojni je bil tu sedež apostolskega administratorja.
O nastanku cerkve kroži nekaj legend, iz zgodovinskih virov pa je razvidno, da je leta 1623
grof Matija Thurn na svojem zemljišču dal sezidati manjšo cerkev, kamor so prenesli
Marijino podobo, pred katero so se ljudje zbirali k molitvi. Med prvimi skrbniki cerkve so
bili karmeličani, leta 1811 pa je bila Kostanjevica dodeljena v upravljanje slovenskim
frančiškanom.
V prvi svetovni vojni uničeno cerkev, so v letih 1924–29 obnovili in poskušali z bogatimi
štukaturami oživiti. V središču marmornatega oltarja je podoba Marije z Jezusom v zlatem,
z žarki obdanem okviru. Posebnost kostanjeviške cerkve so številne nagrobne plošče, kar
kaže navezanost vernikov na ta kraj.
Kulturnozgodovinsko podobo Kostanjevice označuje tudi grobnica, kjer so pokopani
zadnji potomci francoske kraljeve rodbine Bourbonov. Ob julijski revoluciji leta 1830 so
odstavili kralja Karla X. Bourbonskega in ga skupaj z družino pregnali iz Francije. V
Gorici so našli zavetišče pri goriškem grofu Coroniniju. Želeli so biti pokopani na
Kostanjevici. Tako slovi danes kraj po svetu kot »Mali St. Denis«.
Samostanska knjižnica se imenuje po patru Stanislavu Škrabcu, največjem slovenskem
jezikoslovcu, ki je na Kostanjevici živel več kot 40 let. Ko so frančiškani morali s Svete
gore v Gorico, so na Kostanjevico prenesli tudi bogato svetogorsko knjižnico, ki je hranila
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dragocene tiske od 16. stoletja dalje. Knjižnica je urejena v dveh večjih sobah v
samostanskem traktu in ima okrog 10.000 knjig. Na prvem mestu velja omeniti kakih 30
prvotiskov (inkunabul), bogate pa so tudi zbirke od 16. do 19. stoletja. Med njimi je
pomembnejša slovnica Adama Bohoriča »Articae horuale« z avtorjevim posvetilom.
Zaradi dragocenosti je knjižnica od leta 1952 zaščitena kot kulturni spomenik. Od leta
1985 pa je celotno območje Kostanjevice (cerkev, samostan, knjižnica in grobnica)
razglašeno kot umetnostni in arhitekturni spomenik. Tako predstavlja zaščiteno kulturno
dediščino slovenskega naroda.
 Rafutski park

Park Rafut je bil zasajen v drugi polovici 19. stoletja na površini 3 ha. V njem rastejo
številna redka drevesa in grmi. Zaradi ugodnih talnih in klimatskih razmer se je tu razraslo
več izjemno lepih eksotičnih rastlin, kakršnih drugod po Sloveniji ne najdemo. Tu na
primer najdemo izredne primerke cipres, sekvoj, edinstvene primerke kamelije, hrasta
plutovca, kafrovca in druge.
Poleg parka s primerki rastlinja je tudi vila na Rafutu prava posebnost. Zgraditi jo je dal
goriški arhitekt Antonio Lasciac v začetku tega prejšnjega stoletja. V osnovi gre za tip vile
– gradiča, stopničasto razgibane arhitekture s stolpom ki ga pogosto srečujemo v mestnem
obrobju v prvih desetletjih 20. stoletja. Orientalizirajoči arhitekturni plašč je tujek v
goriškem prostoru, a predstavlja hkrati izjemnost. Direktni prenos islamske ornamentike v
lokalno arhitekturo je nastal kot posledica skrajnega načina razumevanja secesijanskega
stila. Vrednost te arhitekture izhaja iz prvotne zasnove parka, ki naj bi deloval kot »eksota«
v okolju in bi vsekakor našla mesto v ustreznem programu, izdelanem za celoten
kompleks.
Rafutski park ima republiški pomen zaradi izrednih in edinstvenih primerkov eksotičnih
dreves in grmov pri nas.
 Židovsko pokopališče

V Sloveniji lahko zasledimo le nekaj kulturne dediščine povezane z Židi, in sicer so to
večinoma pokopališča oziroma nagrobniki s hebrejskimi napisi. Take primere židovskih
pokopališč najdemo v Ljubljani, Mariboru, Ptuju in zelo lepo ohranjeno pokopališče v
Rožni Dolini pri Novi Gorici. Pokopališče je bogato tako v zasnovi kot v detajlih, odlikuje
pa ga preglednost in krajinska zaključenost.
V pisnih virih so Židje v Gorici prvič omenjeni leta 1316. Leta 1648 so ustanovili geto, in
kot kaže, že zelo zgodaj oblikovali tudi svoje pokopališče. Po podatkih židovske skupnosti
v Gorici, ki je danes priključena v Izraelitsko skupnost v Trstu, so najstarejši nagrobniki
stari okrog 800 let, kar pomeni, da je židovska skupnost obstajala v Gorici že pred
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pridobitvijo mestnih pravic in da je nato pokopavala na lastnem pokopališču cel srednji in
novi vek.
Pokopavanje na posebnem pokopališču je bilo skozi dolga stoletja pogojeno z večkrat
nestrpnim odnosom evropskega prebivalstva do Židov pa tudi z židovskim izročilom –
talmudom, ki zahteva pokop izven naselja v naravnem okolju. Pokopališče je bilo ob
severovzhodni vpadnici v mesto in tu se je organsko širilo. Dolga leta se ni spreminjalo.
Spremembe so nastopile v 19. stoletju, ki je prineslo veliko socialno razlikovanje tudi med
Židi ter njihovo močnejšo prisotnost v družbenem dogajanju. Odraz tega so različno
oblikovane grobnice. Židje so tu pokopavali do konca 2. svetovne vojne. Sedanja lokacija
pokopališča je iz leta 1881, ko so s pomočjo gospoda Giacoma Bolaffia prenesli 27
nagrobnikov iz starega pokopališča na sedanje. Zgodovini pokopov lahko sledimo po
napisih – epigrafih, ki jih delimo v 4. obdobja, in sicer:
1. obdobje – od 13. do 15. stoletja, ohranjena napisa iz leta 1406 in iz leta 1450,
2. obdobje – od. 16 do 17. stoletja, ohranjena napisa iz leta 1617 in 1652,
3. obdobje – od leta 1732 do leta 1829, ohranjenih je 16 napisov, leta 1881, pa so bili
nagrobniki preneseni iz starega na novo pokopališče,
4. obdobje – od leta 1829 do danes, ohranjenih skoraj 900 plošč.
Židovsko pokopališče v Rožni Dolini je eno redkih na slovenskih tleh. Zaradi svoje
lokacije, starosti nagrobnikov in njihove umetnostno-zgodovinske vrednosti je spomenik
nacionalnega pomena.

 Pot ob progi

(Soška dolina–Solkan–Nova Gorica–Šempeter–Kras)

Opozorilo: – idejna pot, ni ustrezne infrastrukture
Točke ob poti:
 Solkanski most

Solkanski most je znamenit ločni most čez reko Sočo v Solkanu na bohinjski železnici
Jesenice–Nova Gorica. S svojim 85 m dolgim lokom je že od nekdaj velika posebnost.
Načrt za most je izdelal R. Jaussner, gradnjo pa je vodil L. Orley. Dolžina celotnega
objekta znaša 220 m. Most so gradili dve leti, od pomladi 1904 do decembra 1905. Dela je
ovirala predvsem Soča, ki je večkrat narasla. Most ima najdaljši kamniti lok na svetu in
najdaljši kamniti lok med železniškimi mostovi. Za glavni lok so porabili 4533 natančno
obdelanih kamnov iz školjčnega apnenca iz kamnoloma pri Nabrežini.
Med prvo svetovno vojno ga je avstrijska vojska v 6. soški ofenzivi ob umiku minirala. Po
preboju pri Kobaridu so pričeli graditi provizorij in 1918 že omogočili promet čez Sočo.
Med italijansko zasedbo so most obnovili (1927). Med drugo svetovno vojno pa je bil
zastražen, zato ga vojna ni resno ogrozila. Po drugi svetovni vojni je bil most saniran. V
današnjem času je solkanski most pomemben element dediščine, opredeljen kot tehniški
spomenik, ki dopolnjuje turistično ponudbo mesta Nova Gorica z okolico. Še lepši pa
postane solkanski most v večernih urah, ko se stemni in ga osvetlijo močne luči žarometov.
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 Reka Soča

Reka Soča izvira v osrčju Julijskih Alp. Njena 138 km dolga pot do morja se vije pretežno
ob severozahodnem robu Slovenije. Obide najpomembnejša naselja od Bovca do Deskel, v
Solkanu pa onkraj železniškega mostu zapusti slovensko deželo. Do Solkana spremlja
Sočo po eni strani glavna prometna cesta, po drugi pa železniška proga, ki povezuje Novo
Gorico z Bledom in Jesenicami.
Reka Soča ima zaradi naravne lepote, ohranjenosti in zgodovinskih okoliščin v zavesti
Slovencev poseben pomen in vrednost.
Železniška postaja

Najstarejša javna stavba v mestu je prav železniška postaja. To je nekdanji severni goriški
kolodvor ali svetogorska železniška postaja, zgrajena v secesijskem slogu sočasno z
bohinjsko železniško progo (1906), tehnični spomenik je poslopje kurilnice ob železniški
postaji.

 Pot po poti miru čez Kras

(Vrtojba–Miren–Lokvica–Cerje–Kostanjevica–Temnica–Renče–Biljenski griči–Vrtojba)

Opozorilo: – dokaj zahteven vzpon na Kras
– nevaren spust s Krasa proti Renčam
Točke ob poti:
13 Spomenik na Cerju

Spomenik je zasnovan kot stolp in trdnjava ter je sestavni del projekta za ureditev
spominskega parka Cerje. Slovenski narod ni nikoli osvajal tujega ozemlja, moral se je le
braniti pred tujimi osvajalci. Spričo tega je obrambna komponenta vključena v sestav
spomenika v simbolni obliki obrambnega stolpa.
Vrh Cerje leži na robu kraške planote, pogled z njega pa sega na celotno ozemlje Julijske
krajine in Istre: na Goriška Brda, Benečijo, tolminske hribe s Krnom in Triglavom,
Trnovsko planoto, Vipavsko dolino, Nanos, Kraško planoto, Tržaški zaliv, Učko ... S tega
mesta je vidna tudi Doberdobska planota z vasjo Doberdob, simbolom slovenskih
branilcev v 1. svetovni vojni.
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8. NAPOTKI ZA IMPLEMENTACIJO KOLESARJENJA NA GORIŠKEM

(Povzeto po: Cycling – the way ahead for towns and cities, 1999)
Da stvari stečejo in kasneje tudi napredujejo, je najpomembnejše, da občinska uprava
imenuje kolesarskega predstavnika ali koordinatorja, tako imenovanega g. ali go. Kolo, ki
bi moral(a) imeti zaposlitev s polnim delovnim časom. Na organizacijski ravni je
vzpostavitev kolesarske enote predpogoj za razvoj realistične in učinkovite kolesarske
politike.
Naloga tega koordinatorja naj bi bila, da vsakogar opominja na pomen kolesarjenja ter da
je na voljo kot vir informacij in znanja na vseh ravneh mesta (oblikovanje politike,
sprejemanje odločitev, izvajanje in nadzor) in v vseh oddelkih, ki imajo kakorkoli opraviti
z mobilnostjo kolesarjev (urbanizem, okolje, javne službe, finance, šolstvo in mladina,
policija, promet itd.). Idealno bi bilo, da je ta človek tudi sam kolesar. Koordinatorju se
lahko tudi določijo ljudje v urbanističnem oddelku ter oddelku za javne službe, ki naj
trajno sodelujejo z njim ali njo s polnim ali polovičnim delovnim časom, v enoto za
kolesarstvo pa je mogoče pritegniti tudi ljudi iz drugih oddelkov in iz policije. Vsi, ki bi
tako sodelovali, morajo podpirati kolesarjenje, še bolje pa je, če tudi sami kolesarijo.
Nujno je medobčinsko sodelovanje, saj se na območju prepleta več občin.
Zelo pomembna je pomoč ekonomskih dejavnikov. Zasebni sektor lahko sodeluje na več
načinov. Treba je vzpostaviti stik s krajevnimi podjetji in jih vzpodbuditi k promoviranju
kolesarjenja med zaposlenimi (informativne kampanje, postavitev varnih parkirnih mest ter
prh in preoblačilnic, materialne vzpodbude za zaposlene, ki se vsak dan pripeljejo s
kolesom in tako privarčujejo prostor za parkiranje avtomobila).
Kolesarska industrija, prodajalci in popravljavci koles lahko pomagajo financirati
kolesarski zemljevid in informativne zgibanke, tako da kupijo oglasni prostor. Pridobiti je
mogoče različne sponzorje (banke, zavarovalnice ...), da podprejo publikacije založb,
kolesarski tečaj na šoli; na stojala za kolesa ali kolesa za izposojo je mogoče obesiti
reklame itd.
Najbolje bi bilo, ko bi imelo mesto konkreten proračun za promocijo kolesarstva in za
vzpostavitev kolesarske infrastrukture. Izkušnje številnih mest kažejo, kako velik naj bi bil
na splošno tak proračun: potrebna so sredstva v višini 5 evrov na prebivalca na leto v
obdobju sedmih let (od pet do deset let – odvisno od velikosti mesta). Lahko pa se vse, kar
se naredi konkretnega za kolesarje, všteje v načrte drugih cestnih površin in to lahko torej
pokrivajo splošna proračunska sredstva. Na voljo pa so tudi sredstva Evropske zveze, iz
katerih je mogoče financirati študije, povezane s kolesarstvom.
Glede napotkov se je mogoče obrniti na številne države, ki so že vzpostavile omrežja mest
za kolesarje. Vsako leto se na kongresu ali konferenci zberejo ljudje z izkušnjami ali
znanjem, ki nam lahko koristijo. V svoji neposredni bližini pa najdemo kolesarje, ki so
nam pripravljeni pomagati, da skupaj spravimo mesto v tek.
Ponavadi se razume, da pomenijo »ukrepi v prid kolesarjenju« le tiste ukrepe, ki lajšajo
prevažanje s kolesi. Vendar je to le fizični del vprašanja. Treba se je spopasti tudi z vsemi
spremnimi ukrepi, ki izboljšajo učinek fizičnih ukrepov. Postavitev kolesarske
infrastrukture bo uspešnejša, če jo mestne oblasti pospremijo s propagandno dejavnostjo,
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ki promovira kolesarjenje. Ker na kolo pogosto gledamo kot na rekreacijski pripomoček, se
je treba truditi, da hkrati promoviramo rekreacijske in vsakdanje kolesarske poti. Ti dve
dejavnosti se dopolnjujeta in sta druga drugi v oporo.
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9. ZAKLJUČEK

Urbana območja so območja najintenzivnejšega onesnaževanja, škodljive posledice pa se
prenašajo na lokalno, regionalno in globalno okolje. Bodoče okoljske razmere v mestih so
predvsem odvisne od uspešnosti implementiranja koncepta »trajnosti« razvoja mest in
drugih naselij. Sonaravnost mora glede na razsežnost ekoloških posledic postati izhodišče
ter smoter našega delovanja na področju urejanja mestnega prostora, razvoja gospodarstva
ter vsakršnega poseganja v prostor.
Kvaliteta mestnega ozračja se je v mestih razvitih držav glede koncentracij SO2, prašnih
delcev in industrijskih plinov zaradi številnih sanacij izboljšala, obenem pa mestno ozračje
označujejo vse večje emisije in imisije cestnega prometa (NOX, CO, O3). Kljub strožjim
ukrepom glede avtomobilskih izpuhov se zaradi naraščanja števila avtomobilov in urbanih
migracij onesnaženost iz mobilnih virov še povečuje.
Današnji prometni sistem, ki temelji na fosilni rabi goriv, je eden glavnih onesnaževalcev
zraka, vode in tal, povzročitelj hrupa, številnih obolenj, nesreč in velik potrošnik prostora.
Zaradi vse večjega prilagajanja mestnega urbanizma avtomobilističnim težnjam je
mobilnost in varnost najranljivejšega dela populacije močno ogrožena.
Rešitev problematike stoječega prometa in prometnih zastojev ni v neprestanem širjenju
prometne infrastrukture (največkrat na račun kvalitetnih bivanjskih in okoljskih površin),
saj to stimulira nove prometne tokove in posledično ustvari začaran krog. Potrebno je
vplivati na vzroke – zmanjšati nesonaravno razraščen osebni promet, in sicer s sonaravnimi
oblikami mobilnosti ter smiselnim razporejanjem zbiralnih središč in bivalnih območij.
Kolesarjenje je idealna rešitev za prometne in okoljske probleme v mestih; sklada se z
vsako splošno politiko, ki želi izboljšati stanje mestnega prostora, pri tem pa se lahko opira
na razmeroma skromna finančna sredstva. Sodobno kolo je postalo po zaslugi tehničnih
izboljšav učinkovito in ga je enostavno uporabljati. Kolo ne onesnažuje okolja, je tiho,
gospodarno, na voljo vsem družinskim članom, zagotavlja neodvisnost od voznega reda
javnega potniškega prometa, je zdravju koristno, predvsem pa je na kratke razdalje v mestu
hitrejše od avtomobila. S kolesarjenjem lahko pokrijemo večji del vsakodnevnih poti, za
dolge razdalje pa predstavlja odlično obliko »eko« turizma.
Mesto Nova Gorica je bilo grajeno za 15.000 ljudi. Zasnovano je bilo kot vrtno mesto, s
poudarkom na kvalitetnem bivalnem okolju. Mesto naj bi imelo »zeleni« značaj, obsežne
odprte prostore, redko pozidavo znotraj bolj ali manj nečlenjene krajine, ki poudarja
podobo narave v mestu. Zasnove vrtnega mesta postopoma plahnijo, večinoma na račun
stoječega prometa, ki v mestu zavzema vedno več zelenih mestnih površin. Urbanizem
Nove Gorice se je podredil načelom avtomobilizma in s tem zanemaril osnovno vrednoto,
kvaliteto bivanja. Zasebni motorni promet se je močno razrasel skladno s suburbanizacijo,
ki poteka od 80-ih let dalje in povečuje dnevne migracije. V najintenzivnejše dnevne
tokove so vpletena vsa naselja znotraj širšega urbanega območja Nove Gorice: Solkan,
Kromberk, Rožna Dolina in Šempeter. Zaradi specifične funkcije posameznega naselja so
prometni tokovi znotraj urbane pokrajine prepleteni, vendar jih je glavnina še vedno
usmerjenih v glavno središče, Novo Gorico. Število avtomobilov se je na posameznih
odsekih od leta 1997 do 2004 več kot podvojilo, najbolj obremenjeni pa sta vzhodna in
južna mestna vpadnica. Veliko potovanj z osebnim avtomobilom ne presega 3 km, večina
jih je krajših od 5 km. Analize meritev polutantov v novogoriškem ozračju jasno kažejo na
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glavnega onesnaževalca – avtomobilski promet. Še posebno kritično je stanje glede ozona,
saj Goriška v primerjavi z ostalo Slovenijo močno izstopa glede števila preseženih
opozorilnih urnih vrednosti, prekoračena pa je bila tudi že alarmna vrednost. Stanje ozračja
dodatno poslabšuje prekomejni transport emisij iz Padske nižine.
Analiza geografskih dejavnikov, ki vplivajo na kolesarjenje, je pokazala, da ima širše
novogoriško urbano območje ugodne pogoje za razvoj kolesarstva. Relief je sicer zelo
razgiban, vendar na območju, ki naj bi bilo vključeno v vsakodnevno kolesarjenje, nakloni
v glavnem ne presegajo 12 °. Najslabše reliefne pogoje za kolesarjenje imajo prebivalci v
naseljih oziroma delih naselij ob vznožju Trnovske planote. Glede podnebnih razmer je
kolesarjenje bolj ali manj mogoče skozi vse leto. Neprimerni so le posamezni dnevi: ob
ekstremno nizkih ali visokih temperaturah, ob močni burji in ob močnih, dolgotrajnih
deževjih.
V širšem urbanem območju predstavlja potencialno kolesarsko populacijo cca. 20.500
ljudi, k izboljšanju prometnih in ekoloških razmer pa bi predvsem pripomogla sprememba
mobilnih navad najštevilnejšega dela populacije, in sicer delovnega aktivnega prebivalstva.
Kolesarjenje je na Goriškem dokaj priljubljeno, vendar predvsem kot rekreativna
dejavnost. Glavni vzrok, da se prebivalci manj vozijo s kolesom po mestu, je v
pomanjkanju kolesarske infrastrukture, saj razen zelo funkcionalne povezave Šempeter–
Nova Gorica te močno primanjkuje, podobno je z varnimi parkirišči za kolesa.
Avtomobil je ne glede na letni čas glavno prevozno sredstvo, večina ljudi pa se je na
negativne učinke prometa prilagodila do take mere, da ga ne občutijo kot pretiranega
zmanjševalca kvalitete bivanja.
Naklonjenost kolesarjenju in ugodne naravne danosti za razvoj kolesarstva sta dragocen
potencial Goriške. Izgradnja funkcionalne kolesarske infrastrukture mora postati prioriteta,
saj predstavlja kolesarjenje najugodnejšo trenutno in dolgoročno rešitev na področju
trajnostne mobilnosti, pri tem pa je nujno sodelovanje vseh občin na obravnavanem
območju. Sočasno so potrebni še drugi ukrepi, kot so osveščanje prebivalstva, ki mora
prevzeti večjo odgovornost do okolja, propagiranje kolesarstva ter prilagoditev prometne
politike v prid nemotoriziranemu prometu.
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SUMMARY

Urban areas represent areas where the most intense pollution takes place, and its harmful
consequences effect local, regional and global environment. Future environmental
circumstances in cities/towns depend mainly on the success of implementing the concept
of “sustainable” development of cities/towns and other settlements. Taking into account
the extension of ecologic consequences, sustainability has to become the starting point and
the aim of our activity in the field of city area management, economy development and any
intervening of space.
Regarding the concentration of SO2, dust particles and industrial gases, the quality of town
atmosphere in developed countries has improved. However, at the same time town
atmosphere is marked by increasing emissions and imission of road traffic (NOX, CO, O3).
Despite strict measures in connection with automotive exhaust devices, the pollution which
results from mobile sources is increasing due to the increasing number of cars and urban
migration sources.
Today’s motor traffic system based on fossil fuel usage is one of the main pollutants of air,
water and ground, the cause for noise, numerous diseases, accidents and a large waste of
space. As the city is adapting to the needs of automotive tendencies, the mobility and
safety of the most vulnerable part of the population is seriously under threat.
The solution to the problem of standing traffic and traffic jams does not lie in the
continuous spreading of traffic infrastructure (mostly on the account of quality living
spaces and environmental areas), because this only stimulates new traffic flows and
consequently creates a magic circle. It is the causes that should be affected – the reduction
of unsustainably spread personal traffic by the means of sustainable forms of mobility and
a reasonable arrangement of meeting centers and living areas.
Cycling appears to be the ideal solution to traffic and environmental problems in
cities/towns as it complies with general politics which want to improve the state of urban
space with modest financial means. Namely, owing to technical improvement a modern
bike is efficient and easy to use. Moreover, it does not pollute, it’s quiet, economical, and
available to all family members, it ensures independence from any public transport
schedule, it’s healthy, and above all, it is faster than a car on short distances. We can cover
most of daily distances by bicycle, while for long distances it represents a great form of
“eco” tourism.
Nova Gorica was built for a population of 15,000 people. It was designed as a garden
town, with an accent on quality living environment. It was supposed to have a “green”
character, wide open spaces, to be sparsely built-up within a more or less uniformed
landscape which stresses the role of nature in a town. This form of a garden town is slowly
fading, mostly on account of standing traffic, which occupies more and more of green town
areas. The urbanism in Nova Gorica has been subjected to the principle of motoring and
thus the basic value of quality of living has been neglected. Personal motor traffic has
grown according to suburbanisation which has been taking place since the 1980’s and has
increased daily migration. The biggest daily flow of traffic involves all settlements inside a
wider urban area of Nova Gorica: Solkan, Kromberk, Rožna Dolina and Šempeter.
Because of a specific function of each settlement, the traffic flows inside the urban areas
are entangled, but most are still oriented towards Nova Gorica. From 1997 to 2004, in
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some sections the number of cars more than doubled, east and south radial roads being
burdened with most of the traffic. A lot of driving distances do not exceed 3 km, most are
shorter than 5 km. The analyses of air pollution measurements in the surroundings of Nova
Gorica clearly point to the main pollutant – motor traffic. Especially alarming seems to be
the state of ozone, as the region of Goriška comparing other regions in Slovenia strongly
sticks out in regards to the number of exceedances of 1-hour threshold and alert threshold.
The state of atmosphere is additionally deteriorated by the cross border transport of
emissions from Po lowland.
The analysis of geographical factors which have influence on cycling shows that the urban
area of Nova Gorica has favourable conditions for the development of cycling. In the
larger urban area a potential cycling population consists of approximately 20,500 people.
The change of mobile habits of the most numerous part of the population, the active
population, would contribute to improvements of traffic and ecologic conditions. Cycling
is quite popular in this part of Slovenia, but mostly as a recreation activity. The main
reason for people not to use their bicycles around town is the lack of bicycle infrastructure.
Car is still, irrespective of season, the main transport, and what is more, most people have
adapted to the negative effects of traffic to such a degree that they do not perceive it as a
factor that reduces the quality of living.
Affection for cycling and favourable natural factors for the development of cycling is a
valuable potential of the area. Building of a functional cycling infrastructure should
become a priority, as cycling represents the most fovourable solution, in short and long
term, in the field of sustainable mobility, and such a project should involve all
communities in the area. At the same time, other measures should be taken, as informing
people, who should take more responsibilities over environmental issues, the advertising of
cycling itself, and the adaptation of traffic policy in favour of non motorized traffic.
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA MLADE (Nova Gorica)

Pozdravljen/-a!
Ime mi je Katarina Otrin in sem iz Nove Gorice. Kot študentka geografije na Filozofski
fakulteti v Ljubljani pripravljam diplomsko nalogo, kjer bom uporabila tudi raziskavo o
kolesarjenju v Novi Gorici in bližnjih naseljih. Zares bi ti bila hvaležna za tvojo pomoč, zato
te prosim, da odgovoriš na naslednja vprašanja (dopiši ali obkroži). Hvala!
1. Starost: ______
2. Ulica (številka ni potrebna), kraj bivanja: ____________________________
3. Oddaljenost od šole:
a) 0 – 500m
b) 500 – 1000m

c) 1000 – 2000m
d) 2000 – 4000m

4. Kako prihajaš v šolo pozimi?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom (s starši)
e) z mestnim avtobusom
f) drugače: ___________
5. Ali imaš kolo?

a) da

6. Kolo uporabljaš za:
a) v šolo
b) v trgovino

e) 4000 – 6000m
f) nad 6km

Kako prihajaš v šolo, ko je topleje?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom (s starši)
e) z mestnim avtobusom
f) drugače: ___________

b) ne
c) prosti čas
d) drugo: _______________

7. Kako pogosto uporabljaš kolo?
a) vsak dan
c) 1 – 2 krat na teden
b) 3 – 5 krat na teden
d) 2 krat na mesec

e) zelo redko
f) nikoli

8. S kolesom se voziš manj, kot si želiš, ker:
a) ni urejenih kolesarskih stez, poti in cest (se ne počutim varno)
b) ni varnih »parkirišč« za kolesa
c) tudi če bi bili dani vsi pogoji, si ne želim voziti s kolesom
d) drugo: ___________________________
9. Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenil/-a promet kot dejavnik zmanjševanja kvalitete bivanja
v Novi Gorici (onesnaževanje zraka, hrup,...)? Obkroži številko:
1
2
3
4
5
ne zmanjšuje
kvalitete bivanja

je najmočnejši dejavnik
zmanjševanja kvalitete bivanja

10. Ali se strinjaš s tem, da zelene površine v Novi Gorici postopoma spreminjajo v
parkirišča?
a) da
b) ne

11. Kaj meniš o načrtu, da bi Novo Gorico, Šempeter, Solkan in »staro« Gorico povezali v
enotno kolesarsko omrežje?
a) to bi bilo zelo dobrodošlo, oz. nujno potrebno glede na intenzivne dnevne migracijske
tokove in preobremenjenost cest
b) zelo zanimivo – to bi tudi mene spodbudilo k pogostejši uporabi kolesa
c) ne vidim razloga, zakaj bi morali v kolesarsko omrežje vključiti tudi »staro« Gorico
d) mislim, da so ti načrti nepotrebni, ker ______________________________________
12. Ali misliš, da bi se morali ljudje v Novi Gorici več voziti s kolesi?
a) da
b) ne
13. Zakaj da?
Zakaj ne?
a) za zdravje
a) je prenevarno
b) ker je ceneje kot z avtom
b) z avtom je preprosteje
c) s kolesom ne onesnažuješ zraka
c) če voziš kolo, si manj vreden
d) da bi bilo manj avtomobilov
d) ker ti lahko kolo ukradejo
e) drugo: ___________________
e) drugo: __________________
14. Ali meniš, da je goriška pokrajina privlačna za kolesarjenje? a) da

b) ne

15. Če se ukvarjaš z rekreacijskim kolesarjenjem, kako zahtevne poti izbiraš:
a) nezahtevne
b) zahtevne
c) zelo zahtevne
d) se ne ukvarjam z rekreacijskim kolesarjenjem
16. Bi še kaj dodal/-a v zvezi s kolesarjenjem po Novi Gorici?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Najlepša hvala za sodelovanje!
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ODRASLE (Nova Gorica)

Ime mi je Katarina Otrin in sem iz Nove Gorice. Kot študentka geografije na Filozofski
fakulteti v Ljubljani pripravljam diplomsko nalogo, kjer bom uporabila tudi raziskavo o
kolesarjenju v Novi Gorici in bližnjih naseljih. Zelo bi vam bila hvaležna, da izpolnite to
popolnoma anonimno anketo, saj bom z vašo pomočjo dobila nekaj dragocenih podatkov.
Hvala!
1. Spol:

a) moški

2. Starost:
a) 18 – 25 let
b) 26 – 45 let

b) ženski
c) 46 – 65 let
d) nad 66 let

3. Stopnja izobrazbe: a) končana osnovna šola
b) končana srednja šola

c) končana višja ali visoka šola

4. Ulica (številka ni potrebna), kraj bivanja: _______________________________
5. Kraj zaposlitve: ________________
6. Oddaljenost od delovnega mesta / mesta izobraževanja?
a) 0 – 500m
c) 1000 – 2000m
b) 500 – 1000m
d) 2000 – 4000m

e) 4000 – 6000m
f) več kot 6km

7. Oddaljenost od centra Nove Gorice?
a) 0 – 500m
c) 1000 – 2000m
b) 500 – 1000m
d) 2000 – 4000m

e) 4000 – 6000m
f) več kot 6km

8. Kako prihajate na delo pozimi?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom
e) z mestnim avtobusom
f) drugače: _______________
9. Ali imate kolo?

a) da

10. Kolo uporabljate za:
a) prevoz na delo
b) v trgovino, opravke

Kako prihajate na delo poleti?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom
e) z mestnim avtobusom
f) drugače: ______________

b) ne
c) rekreacijo
d) drugo: _______________

11. Kako pogosto uporabljate kolo?
a) vsak dan
c) 1 krat na teden
b) 3 – 5 krat na teden
d) 2 krat na mesec
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e) zelo redko
f) nikoli

12. Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili promet kot dejavnik zmanjševanja kvalitete bivanja v
Novi Gorici (onesnaževanje zraka, hrup,...)? Obkroži številko:
1
2
3
4
5
ne zmanjšuje
kvalitete bivanja

13. Ali se strinjate s tem, da
parkirišča?
a) da

je najmočnejši dejavnik
zmanjševanja kvalitete bivanja

zelene površine v Novi Gorici postopoma spreminjajo v
b) ne

14. Koliko vpliva nevarnost avtomobilskega prometa na odločitev, ali se vaš otrok (vnuk)
lahko igra na ulici, oz. gre v šolo s kolesom?
a) ne vpliva
c) zelo vpliva
b) delno vpliva
d) nimam otrok (vnukov) oz. so odrasli
15. Kaj menite o načrtu, da bi Novo Gorico, Šempeter, Solkan in »staro« Gorico povezali v
enotno kolesarsko omrežje?
a) to bi bilo zelo dobrodošlo oz. nujno potrebno glede na intenzivne dnevne migracijske
tokove in preobremenjenost cest
b) zelo zanimivo – to bi tudi mene spodbudilo k pogostejši uporabi kolesa
c) ne vidim razloga, zakaj bi morali v kolesarsko omrežje vključiti tudi Gorico
d) mislim, da so ti načrti nepotrebni, ker _______________________________________
16. Ali mislite, da bi se morali ljudje v Novi Gorici več voziti s kolesi?
a) da
b) ne
17. Zakaj da?
Zakaj ne?
a) varovanje zdravja
e) je prenevarno
b) je ceneje kot z avtom
f) z avtom je preprosteje
c) varstvo okolja
g) če voziš kolo, si manj vreden
d) da bi bilo manj avtomobilov
h) ker ti lahko kolo ukradejo
18. Kaj bi vas pripravilo do tega, da bi se po mestu več vozili s kolesom?
a) zdravstveni razlogi
d) urejeno kolesarsko omrežje
b) okoljevarstveni razlogi
e) družbena sprejemljivost kolesarjenja
c) ekonomski razlogi
19. Ali menite, da je goriška pokrajina privlačna za rekreacijsko kolesarjenje?
a) da
b) ne
20. Če se ukvarjate z rekreacijskim kolesarjenjem, kako zahtevne poti izbirate:
a) nezahtevne
b) zahtevne
c) zelo zahtevne
d) se ne ukvarjam z rekreacijskim kolesarjenjem
21. Bi mogoče še kaj dodali?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Najlepše se vam zahvaljujem.
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA MLADE (Solkan)

Pozdravljen/-a!
Ime mi je Katarina Otrin in sem iz Nove Gorice. Kot študentka geografije na Filozofski
fakulteti v Ljubljani pripravljam diplomsko nalogo, kjer bom uporabila tudi raziskavo o
kolesarjenju v Novi Gorici in bližnjih naseljih. Zares bi ti bila hvaležna za tvojo pomoč, zato
te prosim, da odgovoriš na naslednja vprašanja (dopiši ali obkroži). Hvala!
1. Starost: ______
2. Kraj bivanja: ____________________________
3. Oddaljenost od šole:
a) 0 – 500m
b) 500 – 1000m

c) 1000 – 2000m
d) 2000 – 4000m

4. Kako prihajaš v šolo pozimi?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom (s starši)
e) z avtobusom
f) drugače: ___________
5. Ali imaš kolo?

a) da

6. Kolo uporabljaš za:
a) v šolo
b) v trgovino

e) 4000 – 6000m
f) nad 6km

Kako prihajaš v šolo, ko je topleje?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom (s starši)
e) z avtobusom
f) drugače: ___________

b) ne
c) prosti čas
d) drugo: _______________

7. Kako pogosto uporabljaš kolo?
a) vsak dan
c) 1 – 2 krat na teden
b) 3 – 5 krat na teden
d) 2 krat na mesec

e) zelo redko
f) nikoli

8. S kolesom se voziš manj, kot si želiš, ker:
a) ni urejenih kolesarskih stez, poti in cest (se ne počutim varno)
b) ni varnih »parkirišč« za kolesa
c) tudi če bi bili dani vsi pogoji, si ne želim voziti s kolesom
d) drugo: ___________________________
9. Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenil/-a promet kot dejavnik zmanjševanja kvalitete bivanja
v Novi Gorici in Solkanu (onesnaževanje zraka, hrup,...)? Obkroži številko:
1
2
3
4
5
ne zmanjšuje
kvalitete bivanja

je najmočnejši dejavnik
zmanjševanja kvalitete bivanja

10. Ali se strinjaš s tem, da zelene površine postopoma spreminjajo v parkirišča?
a) da
b) ne
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11. Kaj meniš o načrtu, da bi Novo Gorico, Šempeter, Solkan in »staro« Gorico povezali v
enotno kolesarsko omrežje?
a) to bi bilo zelo dobrodošlo, oz. nujno potrebno glede na intenzivne dnevne migracijske
tokove in preobremenjenost cest
b) zelo zanimivo – to bi tudi mene spodbudilo k pogostejši uporabi kolesa
c) ne vidim razloga, zakaj bi morali v kolesarsko omrežje vključiti tudi »staro« Gorico
d) mislim, da so ti načrti nepotrebni, ker ______________________________________
12. Ali misliš, da bi se morali ljudje v Novi Gorici in Solkanu več voziti s kolesi? a) da b) ne
13. Zakaj da?
Zakaj ne?
a) za zdravje
a) je prenevarno
b) ker je ceneje kot z avtom
b) z avtom je preprosteje
c) s kolesom ne onesnažuješ zraka
c) če voziš kolo, si manj vreden
d) da bi bilo manj avtomobilov
d) ker ti lahko kolo ukradejo
e) drugo: ___________________
e) drugo: __________________
14. Ali meniš, da je goriška pokrajina privlačna za kolesarjenje? a) da

b) ne

15. Če se ukvarjaš z rekreacijskim kolesarjenjem, kako zahtevne poti izbiraš:
a) nezahtevne
b) zahtevne
c) zelo zahtevne
d) se ne ukvarjam z rekreacijskim kolesarjenjem
16. Bi še kaj dodal/-a v zvezi s kolesarjenjem?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Najlepša hvala za sodelovanje!
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ODRASLE (Solkan)

Ime mi je Katarina Otrin in sem iz Nove Gorice. Kot študentka geografije na Filozofski
fakulteti v Ljubljani pripravljam diplomsko nalogo, kjer bom uporabila tudi raziskavo o
kolesarjenju v Novi Gorici in bližnjih naseljih. Zelo bi vam bila hvaležna, da izpolnite to
popolnoma anonimno anketo, saj bom z vašo pomočjo dobila nekaj dragocenih podatkov.
Hvala!
1. Spol:

a) moški

2. Starost:
a) 18 – 25 let
b) 26 – 45 let

b) ženski
c) 46 – 65 let
d) nad 66 let

3. Stopnja izobrazbe: a) končana osnovna šola
b) končana srednja šola

c) končana višja ali visoka šola

4. Kraj bivanja: ___________________
5. Kraj zaposlitve: ___________________
6. Oddaljenost od delovnega mesta / mesta izobraževanja?
a) 0 – 500m
c) 1000 – 2000m
b) 500 – 1000m
d) 2000 – 4000m

e) 4000 – 6000m
f) več kot 6km

7. Oddaljenost od centra Nove Gorice?
a) 0 – 500m
c) 1000 – 2000m
b) 500 – 1000m
d) 2000 – 4000m

e) 4000 – 6000m
f) več kot 6km

8. Kako prihajate na delo pozimi?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom
e) z mestnim avtobusom
f) drugače: _______________
9. Ali imate kolo?

a) da

10. Kolo uporabljate za:
a) prevoz na delo
b) v trgovino, opravke

Kako prihajate na delo poleti?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom
e) z mestnim avtobusom
f) drugače: ______________

b) ne
c) rekreacijo
d) drugo: _______________

11. Kako pogosto uporabljate kolo?
a) vsak dan
c) 1 krat na teden
b) 3 – 5 krat na teden
d) 2 krat na mesec
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e) zelo redko
f) nikoli

12. Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili promet kot dejavnik zmanjševanja kvalitete bivanja v
Novi Gorici in Solkanu (onesnaževanje zraka, hrup,...)? Obkroži številko:
1
2
3
4
5
ne zmanjšuje
kvalitete bivanja

je najmočnejši dejavnik
zmanjševanja kvalitete bivanja

13. Ali se strinjate s tem, da zelene površine v Novi Gorici postopoma spreminjajo v
parkirišča?
a) da
b) ne
14. Koliko vpliva nevarnost avtomobilskega prometa na odločitev, ali se vaš otrok (vnuk)
lahko igra na ulici, oz. gre v šolo s kolesom?
a) ne vpliva
c) zelo vpliva
b) delno vpliva
d) nimam otrok (vnukov) oz. so odrasli
15. Kaj menite o načrtu, da bi Novo Gorico, Šempeter, Solkan in »staro« Gorico povezali v
enotno kolesarsko omrežje?
a) to bi bilo zelo dobrodošlo oz. nujno potrebno glede na intenzivne dnevne migracijske
tokove in preobremenjenost cest
b) zelo zanimivo – to bi tudi mene spodbudilo k pogostejši uporabi kolesa
c) ne vidim razloga, zakaj bi morali v kolesarsko omrežje vključiti tudi Gorico
d) mislim, da so ti načrti nepotrebni, ker _______________________________________
16. Ali mislite, da bi se morali ljudje v Novi Gorici in Solkanu več voziti s kolesi?
a) da
b) ne
17. Zakaj da?
a) varovanje zdravja
b) je ceneje kot z avtom
c) varstvo okolja
d) da bi bilo manj avtomobilov

Zakaj ne?
e) je prenevarno
f) z avtom je preprosteje
g) če voziš kolo, si manj vreden
h) ker ti lahko kolo ukradejo

18. Kaj bi vas pripravilo do tega, da bi se po mestu več vozili s kolesom?
a) zdravstveni razlogi
d) urejeno kolesarsko omrežje
b) okoljevarstveni razlogi
e) družbena sprejemljivost kolesarjenja
c) ekonomski razlogi
19. Ali menite, da je goriška pokrajina privlačna za rekreacijsko kolesarjenje?
a) da
b) ne
20. Če se ukvarjate z rekreacijskim kolesarjenjem, kako zahtevne poti izbirate:
a) nezahtevne
b) zahtevne
c) zelo zahtevne
d) se ne ukvarjam z rekreacijskim kolesarjenjem
21. Bi mogoče še kaj dodali?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Najlepše se vam zahvaljujem!
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA MLADE (Šempeter)

Pozdravljen/-a!
Ime mi je Katarina Otrin in sem iz Nove Gorice. Kot študentka geografije na Filozofski
fakulteti v Ljubljani pripravljam diplomsko nalogo, kjer bom uporabila tudi raziskavo o
kolesarjenju v Novi Gorici in bližnjih naseljih. Zares bi ti bila hvaležna za tvojo pomoč, zato
te prosim, da odgovoriš na naslednja vprašanja (dopiši ali obkroži). Hvala!
1. Starost: ______
2. Kraj bivanja: __________________
3. Oddaljenost od šole:
a) 0 – 500m
b) 500 – 1000m

c) 1000 – 2000m
d) 2000 – 4000m

4. Kako prihajaš v šolo pozimi?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom (s starši)
e) z avtobusom
f) drugače: ___________
5. Ali imaš kolo?

a) da

6. Kolo uporabljaš za:
a) v šolo
b) v trgovino

e) 4000 – 6000m
f) nad 6km

Kako prihajaš v šolo, ko je topleje?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom (s starši)
e) z avtobusom
f) drugače: ___________

b) ne
c) prosti čas
d) drugo: _______________

7. Kako pogosto uporabljaš kolo?
a) vsak dan
c) 1 – 2 krat na teden
b) 3 – 5 krat na teden
d) 2 krat na mesec

e) zelo redko
f) nikoli

8. S kolesom se voziš manj, kot si želiš, ker:
a) ni urejenih kolesarskih stez, poti in cest (se ne počutim varno)
b) ni varnih »parkirišč« za kolesa
c) tudi če bi bili dani vsi pogoji, si ne želim voziti s kolesom
d) drugo: ___________________________
9. Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenil/-a promet kot dejavnik zmanjševanja kvalitete bivanja
Šempetru (onesnaževanje zraka, hrup,...)? Obkroži številko:
1
2
3
4
5
ne zmanjšuje
kvalitete bivanja

je najmočnejši dejavnik
zmanjševanja kvalitete bivanja

10. Ali se strinjaš s tem, da zelene površine postopoma spreminjajo v parkirišča?
a) da
b) ne
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11. Kaj meniš o načrtu, da bi Novo Gorico, Šempeter, Solkan in »staro« Gorico povezali v
enotno kolesarsko omrežje?
a) to bi bilo zelo dobrodošlo, oz. nujno potrebno glede na intenzivne dnevne migracijske
tokove in preobremenjenost cest
b) zelo zanimivo – to bi tudi mene spodbudilo k pogostejši uporabi kolesa
c) ne vidim razloga, zakaj bi morali v kolesarsko omrežje vključiti tudi »staro« Gorico
d) mislim, da so ti načrti nepotrebni, ker ______________________________________
12. Ali misliš, da bi se morali ljudje v Šempetru več voziti s kolesi?
a) da
b) ne
13. Zakaj da?
Zakaj ne?
a) za zdravje
a) je prenevarno
b) ker je ceneje kot z avtom
b) z avtom je preprosteje
c) s kolesom ne onesnažuješ zraka
c) če voziš kolo, si manj vreden
d) da bi bilo manj avtomobilov
d) ker ti lahko kolo ukradejo
e) drugo: ___________________
e) drugo: __________________
14. Ali meniš, da je goriška pokrajina privlačna za kolesarjenje? a) da

b) ne

15. Če se ukvarjaš z rekreacijskim kolesarjenjem, kako zahtevne poti izbiraš:
a) nezahtevne
b) zahtevne
c) zelo zahtevne
d) se ne ukvarjam z rekreacijskim kolesarjenjem
16. Bi še kaj dodal/-a v zvezi s kolesarjenjem?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Najlepša hvala za sodelovanje!
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ODRASLE (Šempeter)

Ime mi je Katarina Otrin in sem iz Nove Gorice. Kot študentka geografije na Filozofski
fakulteti v Ljubljani pripravljam diplomsko nalogo, kjer bom uporabila tudi raziskavo o
kolesarjenju v Novi Gorici in bližnjih naseljih. Zelo bi vam bila hvaležna, da izpolnite to
popolnoma anonimno anketo, saj bom z vašo pomočjo dobila nekaj dragocenih podatkov.
Hvala!
1. Spol:

a) moški

2. Starost:
a) 18 – 25 let
b) 26 – 45 let

b) ženski
c) 46 – 65 let
d) nad 66 let

3. Stopnja izobrazbe: a) končana osnovna šola
b) končana srednja šola

c) končana višja ali visoka šola

4. Kraj bivanja: ________________
5. Kraj zaposlitve: ________________
6. Oddaljenost od delovnega mesta / mesta izobraževanja?
a) 0 – 500m
c) 1000 – 2000m
b) 500 – 1000m
d) 2000 – 4000m

e) 4000 – 6000m
f) več kot 6km

7. Oddaljenost od centra Nove Gorice?
a) 0 – 500m
c) 1000 – 2000m
b) 500 – 1000m
d) 2000 – 4000m

e) 4000 – 6000m
f) več kot 6km

8. Kako prihajate na delo pozimi?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom
e) z mestnim avtobusom
f) drugače: _______________
9. Ali imate kolo?

a) da

10. Kolo uporabljate za:
a) prevoz na delo
b) v trgovino, opravke

Kako prihajate na delo poleti?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom
e) z mestnim avtobusom
f) drugače: ______________

b) ne
c) rekreacijo
d) drugo: _______________

11. Kako pogosto uporabljate kolo?
a) vsak dan
c) 1 krat na teden
b) 3 – 5 krat na teden
d) 2 krat na mesec
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e) zelo redko
f) nikoli

12. Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili promet kot dejavnik zmanjševanja kvalitete bivanja v
Šempetru (onesnaževanje zraka, hrup,...)? Obkroži številko:
1
2
3
4
5
ne zmanjšuje
kvalitete bivanja

je najmočnejši dejavnik
zmanjševanja kvalitete bivanja

13. Ali se strinjate s tem, da zelene površine postopoma spreminjajo v parkirišča?
a) da
b) ne
14. Koliko vpliva nevarnost avtomobilskega prometa na odločitev, ali se vaš otrok (vnuk)
lahko igra na ulici, oz. gre v šolo s kolesom?
a) ne vpliva
c) zelo vpliva
b) delno vpliva
d) nimam otrok (vnukov) oz. so odrasli
15. Kaj menite o načrtu, da bi Novo Gorico, Šempeter, Solkan in »staro« Gorico povezali v
enotno kolesarsko omrežje?
a) to bi bilo zelo dobrodošlo oz. nujno potrebno glede na intenzivne dnevne migracijske
tokove in preobremenjenost cest
b) zelo zanimivo – to bi tudi mene spodbudilo k pogostejši uporabi kolesa
c) ne vidim razloga, zakaj bi morali v kolesarsko omrežje vključiti tudi Gorico
d) mislim, da so ti načrti nepotrebni, ker _______________________________________
16. Ali mislite, da bi se morali ljudje v Šempetru več voziti s kolesi?
a) da
b) ne
Zakaj ne?
17. Zakaj da?
a) varovanje zdravja
e) je prenevarno
b) je ceneje kot z avtom
f) z avtom je preprosteje
c) varstvo okolja
g) če voziš kolo, si manj vreden
d) da bi bilo manj avtomobilov
h) ker ti lahko kolo ukradejo
18. Kaj bi vas pripravilo do tega, da bi se po mestu več vozili s kolesom?
a) zdravstveni razlogi
d) urejeno kolesarsko omrežje
b) okoljevarstveni razlogi
e) družbena sprejemljivost kolesarjenja
c) ekonomski razlogi
19. Ali menite, da je goriška pokrajina privlačna za rekreacijsko kolesarjenje?
a) da
b) ne
20. Če se ukvarjate z rekreacijskim kolesarjenjem, kako zahtevne poti izbirate:
a) nezahtevne
b) zahtevne
c) zelo zahtevne
d) se ne ukvarjam z rekreacijskim kolesarjenjem
21. Bi mogoče še kaj dodali?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Najlepše se vam zahvaljujem!
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