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1. Javna razprava »Priprava Celostne prometne strategije Občine Ajdovščina«
Dom krajanov Ajdovščina
24. avgusta 2016, od 17.00 do 19.00
Št. Udeležencev: 29.

Poročilo iz razprave

Uvod
Javno razpravo so vodili izvajalci priprave Celostne prometne strategije (CPS). Uvodnemu
nagovoru župana je sledila predstavitev pomena in značilnosti CPS, s poudarkom na
trajnostnem načinu urejanja prometa (Klemen Milovanovič, LUZ, d.d.). Opisan je bil proces
oblikovanja CPS ter pojasnilo, da se predmetna javna razprava nanaša na korak imenovan
analiza stanja.
Nadaljeval je Aidan Cerar (RRA LUR), ki je predstavil pomen vključevanja javnosti v proces
oblikovanja CPS. Poudarek je bil na konstruktivnem sodelovanju, ki na strani stroke zahteva
korak stran od vsevednosti ter poudarek na zbiranju podatkov s strani lokalnih prebivalcev,
od lokalnih prebivalcev pa preseganje kritike z namenom iskanja skupnih izhodišč za
spremembe prometne ureditve.
Sledila je razprava. Le ta je bila strukturirana – razdeljena je bila na pet tem, ki so bila
skladna z glavnimi vrstami mobilnosti. Z udeleženci smo tako razpravljali o hoji, kolesarjenju,
javnem prometu (cestni in železniški JP), avtomobilskem prometu in mirujočem prometu.
Vsaki temi (vrsti mobilnosti) je bilo namenjenih približno 15 minut. Oglasil se je lahko vsak
udeleženec, tudi večkrat, vendar so bili udeleženci pozvani, naj svoje prispevke omejijo na
približno eno minuto, ter prispevek sklenejo z opredelitvijo problema, ki so ga moderatorji
zapisali na tablo oziroma plakat. Hkrati je bilo pojasnjeno, da je prva javna razprava
namenjena pridobivanju mnenj lokalnih prebivalcev o izzivih in problemih, ki jih sami
zaznavajo in se nanašajo na Občino Ajdovščina. Med udeležence javne razprave smo
razdelili nalepke, ter jih na koncu prosili, da jih nalepijo na tiste izzive, ki se njim zdijo še
posebej pereči. Tako smo s pomočjo seštevanja nalepk lahko izluščili, kateri izzivi se zdijo
udeležencem najbolj pomembni za Občino. Značilnost javne razprave je, da ne omogoča
veliko dvosmerne komunikacije, prav tako ni primerna za sooblikovanje rešitev, medtem ko
zaradi večjega števila udeležencev lahko pridobimo množico izzivov, ter jih ovrednotimo v
smislu, kolikšno težo jim prisotni pripisujejo. Prav to je primarno izhodišče za poročilo, ki je
strukturirano skladno s temami javne razprave.
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Kot bistven sklep JR lahko izpostavimo, da so udeleženci izkazali visok interes za bolj
trajnostno načrtovanje prometa, saj se je večina nalepk nanašala na hojo oziroma izzive, ki
omejujejo ali otežujejo hojo in kolesarjenje. Predvsem velja poudariti izboljšanje mreže
pločnikov in kolesarskih stez. Kot zanimiv primer izpostavljamo področje mirujočega
prometa, na katerem se večina nalepk nanaša na težavo zasedenosti javnega prostora z
parkiranimi vozili.

Hoja
Kot kažejo odločitve udeležencev javne razprave, je področje hoje najpomembnejši izziv v
Občini Ajdovščina, saj so temu področju namenili kar 29,2 % od vseh nalepk. Večina nalepk
pritrjuje težavam v zvezi s pločniki.
Najbolj poudarjeni so bili naslednji izzivi.
Delež
skupnega
števila
nalepk
89,3 %

7,1 %
Št.
Opredeljenih
problemov

29,2 %

Neobstoječi oziroma slabo povezani pločniki
- Neobstoječi pločniki izven središča mesta.
- Neurejeni pločniki v vaseh.
- Nepovezanost pločnikov v središču mesta.
- Neprimerni oz. neobstoječi pločniki:
- Ob Šparu in Hoferju.
- Potoče.
- Kresnica – Zapuže.
- Quiliano u..
- Vipavska c..
- Šturje – Hubelj.
Peš cona v Ajdovščini
17

Kolesarjenje
Kolesarjenje je bilo označeno manj pomembno področje v smislu zaznanih pomembnih
težav. Kot področje je kolesarjenje pritegnilo 11,5 % nalepk, kar je relativno malo. Vseeno
velja omeniti, da so udeleženci okrogle mize precej homogeno poudarili kot največjo težavo
manjkajoče kolesarske steze, tako znotraj mesta kot tudi izven mesta.
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11,5 %

Problem neobstoječe infrastrukture – kolesarskih stez.
- Neobstoječe kolesarske steze v Ajdovščini.
- Neobstoječe kolesarske steze v okolici mesta.
6

Javni promet
Javni potniški promet za udeležence javne razprave predstavlja srednje do manj pomembno
področje, namenili so mu 15,7 % nalepk.
Udeleženci so kot bistveni težavi izpostavili nezadostno ponudbo javnega prevoza znotraj
kraja oziroma občine, ter do središč,v prvi vrsti Gorice in Ljubljane, vendar je bilo tozadevno
omenjeno, da na sploh železniška infrastruktura predstavlja velik neizkoriščen potencial.
Delež
skupnega
števila
nalepk
53,3 %

33,3 %
Št.
Opredeljenih
problemov

15,7 %

Nezadostna povezanost trgovin in ustanov z JP.
- Nezadostna povezanost z JP lokacij znotraj mesta (krožna proga).
- Neprilagojenost JP potrebam.
- Nepovezanost Ajdovščine s središči z železnico (ni povezave do Gorice
oz. Ljubljane).
7

Avtomobilski promet
Avtomobilski promet za udeleženci razprave predstavlja srednje do manj pomembno
področje, namenili so mu 15,7 % nalepk. Poudariti pa moramo, da so se med izzivi
povezanimi z avtomobilskim prometom znašli tudi izzivi, katerih reševanje bi za avtomobilski
promet predstavljalo omejitve. Kot tovrstne izzive lahko navedemo prehitre hitrosti
avtomobilov ter zmanjševanje prostora za avtomobila na račun prostora za pešce.
Delež
skupnega
števila

15,7 %
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Problem tranzita okrog območja bivše Lipe in na Loški cesti.
Slaba preglednost Župančičeve, tudi zaradi parkiranih vozil.
15

Mirujoč promet
Področju mirujočega prometa so udeleženci namenili 16,7 % nalepk, kar kaže na to, da je to
področje nekoliko manj kot srednje pomembno za udeležence.
Delež
skupnega
števila
nalepk
68,75 %

12,5 %
Št.
Opredeljenih
problemov

16,7 %

Preveč površine v mestnem središču je namenjeno mirujočemu prometu.
- Lavričev trg.
- Cankarjev trg.
Nedovoljeno parkiranje.
- Lavričeva ul.
- Naselja.
10

Razno
Pod razno so udeleženci omenili različne, nepovezane izzive. V seštevku je so udeleženci
področju namenili 11,4 % nalepk.
Delež
skupnega
števila
nalepk
36,4 %
27,3 %
18,2 %
9,1 %
9,1 %
Št.
Opredeljenih
problemov

11,4 %

Manjka načrtovanje prometne infrastrukture utemeljeno na stanju in
potencialih.
Posodobitev letališča Ajdovščini in povezava tega z ostalimi regijami.
Zagotavljanje strokovne pomoči aktivnim civilnim iniciativam.
Problem dostopa za intervencijo.
Priključitev vseh prometnih omrežij na državne in med-državne povezave.
7
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Program javne razprave

1. Javna razprava: Priprava Celostne prometne strategije Občine Ajdovščina«
17.00

Uvodni nagovor

17.10

Predstavitev Celostnih prometnih strategij

17.30

Proces vključevanja javnosti v pripravo celostnih prometnih strategij

17.40

Pregled stanja ter ključnih prometnih izzivov občine Ajdovščina – javna razprava

19.00

Zaključek

