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1 UVOD 

1.1 Kaj je prometni načrt 

Prometni načrt je dokument, ki obravnava obstoječe kategorizirane ceste na območju Občine Ankaran in zanje določi 
urbanistične tipe. Vsakemu urbanističnemu tipu so pripisane lastnosti. Na podlagi urbanističnega tipa ceste se za 
evidentirane probleme na obstoječem cestnem omrežju predvidijo ukrepi za izboljšanje stanja.  

1.2 Namen in način izdelave prometnega načrta 

Prometni načrt je posledica nuje, izhajajoče iz urejanja prometnih površin. Številni posegi na prometnicah in v njihovih 
telesih so se do danes izvajali stihijsko in brez generalne usmeritve. Velikokrat so se trenutne hitre rešitve kasneje 
izkazale za oviro pri nadaljnjem urejanju prostora. Najpogosteje so se izvajali posegi iz vidika urejanja izključno 
problemov motornega prometa, redkeje celoviti ukrepi, ki bi upoštevali tudi druge, ranljivejše udeležence v prometu.  

Z izdelavo Prometnega načrta je Občina Ankaran želela priti do strokovne podlage, na podlagi katere bo lahko celovito 
urejala svoj prometni prostor, in sicer z rdečo nitjo od reševanja dnevnih problemov do načrtovanja rekonstrukcij cest. 
Prav tako podaja usmeritve za od cest ločenih prometnih površin, kot so peš in kolesarske povezave.  

Prometni načrt je postavljen kot temeljni kamen za odločanje in usmerjanje posegov v prometnem prostoru na 
kopnem. Pričujoča naloga ima sledeče korake: 

1. faza 

▪ evidentiranje prometnic in njihove vloge v prostoru skladno s strateškimi dokumenti in drugimi strokovnimi 
podlagami, 

▪ določitev urbanističnega tipa vsaki posamezni prometnici in določitev lastnosti urbanističnih tipov cest. 

2. faza 

▪ evidentiranje problematike na posameznem prometnem omrežju za pešce, kolesarje, motorni promet, JPP, 
tovorni promet, mirujoči promet, 

▪ določitev ukrepov za odpravo posameznih konfliktnih točk, 

▪ usmeritve za načrtovanje posameznega prometnega omrežja. 

Za izboljšavo stanja na prometnem omrežju je nujno potrebno stalno spremljanje stanja izvedenih ukrepov in s tem 
odprave problemskih točk ter evidentiranje morebitnih novih konfliktov. Z izdelanim prometnim načrtom se torej 
vzpostavi izhodiščna podlaga, realizirali pa jo bodo usklajeni in usmerjeni posegi pri urejanju prometa in prostorskem 
načrtovanju.  

Prometni načrt je strokovna podlaga, ki: 

▪ služi pri odločitvah in usmerjanju posegov pri urejanju cest, še posebej kot usmeritev pri rekonstrukcijah, 

▪ služi kot podlaga za pripravo proračuna in določitev prioritet, 

▪ služi kot podlaga za komunikacijo s krajani, 

▪ služi kot usmeritev pri izdelavi OPN in OPPN-jev, 

▪ služi kot podlaga za druge vsebine kot so priprava usmerjanja na pešpoti, usmerjanje na PM v času poletne 

sezone,  

▪ služi kot pomoč pri pripravi projektnih nalog za projektiranje prometnih ureditev.    

Prometni načrt ne obsega: 

▪ načrtovanja novih prometnih površin,  

▪ projektiranja ukrepov (prehodov za pešce, priključkov, kolesarskih stez,...), 
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▪ načrtovanja prometne signalizacije, 

▪ načrtovanje linij javnega potniškega prometa,  

▪ oblikovanja parkirne politike. 

Prometni načrt v slovenskem prostoru nima formalnega mesta, saj ni predviden z zakonodajo. Prav tako je v 
slovenskem prostoru le en praktičen primer takšne obravnave prometnega prostora (Mestna občina Nova Gorica).  

1.3 Vsebina prometnega načrta 

1.3.1 Določitev urbanističnih tipov cest – 1. faza 

Prometnice so obravnavane glede na njihovo urbano funkcijo. Določili smo štiri razrede prometnic: 

▪ arterija, 

▪ pomembna cesta, 

▪ povezovalna cesta, 

▪ dovozna cesta. 

Pri določitvi vloge, ki jo mora prometnica imeti v urbanem prostoru upoštevajoč vse njene uporabnike, smo  poleg 
različnih izdelanih strokovnih podlag upoštevali tudi prometne obremenitve cest, ki so bile na voljo. Podatki so bili na 
razpolago za obremenitve z motornim prometom za državno cesto (Jadranska) in sicer za dve števni mesti (Lazaret in 
Ankaran).  Za lokalne ceste ni bilo opravljeno štetje prometa, prav tako števnih podatkov ni bilo za druge udeležence v 
prometu, zato smo jih določali izkustveno (največji tokovi pešcev in kolesarjev).  

Urbanistična tipizacija cest se določi ne glede na lastništvo, upravljavca ali prometno kategorizacijo ceste.  

Posebno pozornost pri določitvi urbanističnega tipa prometnice se nameni ranljivejšim skupinam v prometu, predvsem 
pešcem in kolesarjem. Kot izredno pomemben element cestnega profila smo obravnavali tudi zelene pasove.  

Pri določanju urbanističnega tipa cest in njegovih lastnosti smo upoštevali principe trajnostne mobilnosti. 

1.3.2 Omrežja različnih vrst prometa – stanje, konflikti, ukrepi – 2. faza 

V drugi fazi prometni načrt najprej evidentira posamezna obstoječa prometna omrežja in konflikte na omrežjih, in 
sicer po sledečih vsebinah: 

▪ omrežje peš poti, 

▪ omrežje kolesarskih poti, 

▪ omrežje motornega prometa, 

▪ omrežje javnega potniškega prometa, 

▪ omrežje tovornega prometa, 

▪ površine mirujočega prometa. 

Sledi analiza konfliktnih točk, ki se izvede po omrežjih različnih vrst prometa.  

Na podlagi zajema stanja, analize stanja in določitve urbanističnega tipa prometnic, se določi ukrepe po posameznih 
omrežjih. 

Načrtovani ukrepi so različni. Določijo se načelno kot izvedbeni ukrepi (gradnje, signalizacija, oprema in drugo) ali kot 
načrtovalski (celovita urbanistična ureditev). Posamezni ukrepi bodo dodatno opisno podkrepljeni.  

Konflikti in ukrepi bodo pregledno zbrani po vrstah prometa, tako v tekstualnem kot grafičnem delu. Podatki so 
pripravljeni v aktivni grafični obliki, kar omogoča stalno nadgrajevanje podatkovne baze. 
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1.4 Struktura prometnega načrta 

Prometni načrt sestavljata: 

▪ tekstualni del 

▪ urbanistični tipi cest, 

▪ omrežja posameznih vrst prometa s konflikti in ukrepi. 

▪ grafični del 

▪ prikaz urbanističnih tipov cest, 

▪ 6 kart – omrežja posameznih vrst prometa s konflikti. 

Tekstualni in grafični del se med seboj dopolnjujeta.  

Vsi podatki so izdelani tudi v aktivnih oblikah.  

1.5 Nadaljnji koraki prometnega načrta  

1.5.1 Ažuriranje  

Prometni načrt je dokument, ki se mora dopolnjevati. Predvsem v delu konfliktov in ukrepov nima narave končnega 
dokumenta. Potrebno ga je ciklično nadgrajevati, tako z doslednim ažuriranjem stanja, evidentiranjem konfliktov in 
izvedenimi izboljšavami. Samo ažuren dokument bo ohranil in nadgrajeval svojo vrednost.  

1.5.2 Interaktivna komunikacija s krajani 

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

1.5.3 Vključevanje prometnega načrta v proračun 

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

1.6 Območje 

V nalogi je obravnavano celotno območje Občine Ankaran. 
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2 URBANISTIČNI TIPI CEST 

Karta 1 – Karta ena prikazuje urbanistične tipe cest 
 
Javne ceste znotraj Občine Ankaran so razvrščene med urbanistične tipe cest glede na njihovo vlogo v urbanem pro-
storu.  
 
Delimo jih na štiri glavne tipe:  

▪ ceste tipa A – arterije,  

▪ ceste tipa B – pomembne ceste,  

▪ ceste tipa C – povezovalne ceste, 

▪ ceste tipa D - dovozne ceste.   

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

▪ uporabniki,  

▪ dovoljena hitrost,  

▪ tipski prečni profil,  

▪ parkiranje,  

▪ JPP,  

▪ prisotnost tovornega prometa,  

▪ načini umirjanja prometa, protihrupni ukrepi,  

▪ priključki, 

▪ osvetlitev. 

Tipski profili so podani opisno, za vsak tip ceste pa je podan tudi izris možnega profila.  

Dimenzije in elemente predlaganih tipskih prečnih profilov cestišča se smiselno prilagodi situaciji v prostoru. Cestni 
profil se praviloma prilagaja tako, da se na račun širine posameznih pasov ohranjajo vse vrste načrtovanega promet-
nega omrežja razen parkiranja. V primeru zmanjšanja elementov prečnega profila se najprej v zakonsko sprejemljivem 
obsegu zmanjša širina vozišča, zatem zelenega pasu, kolesarske steze in nazadnje pločnika. Če to ni mogoče, se na 
prometnicah najprej izključi zeleni pas (če je predviden med voziščem in kolesarsko stezo) in nato kolesarske steze, ki 
se nadomeščajo najprej s skupno peš/kolo površino, potem s kolesarskim pasom, nazadnje pa z vodenjem po vozišču, 
skladno z zakonskimi pogoji.  

Širine elementov prečnih profilov se določajo projektno ter skladno s področno zakonodajo. Teži se k čim večjim di-
menzijam površin za pešce, kolesarje in za zelene pasove. Osnovne usmeritve za posamezne dimenzije so: 

- priporočljiva širina dvosmerne kolesarske poti je 3,50 m, minimalna 2,50 m, 

- priporočljiva širina dvosmerne kolesarske steze je 3,00 m, minimalna 2,00 m, 

- priporočljiva širina kolesarskega pasu na vozišču je 1,75 m, minimalno 1,00 m, 

- priporočljiva širina kolesarskega pasu na pločniku je 1,50 m, minimalno 1,00 m, 

- varnostni odmik kolesarske steze od vozišča je odvisen od projektne hitrosti, pri projektni hitrosti 50 km/h pa 
je najmanj 0,50 m, pri hitrosti med 50-70 km/h 0,75 m, pri hitrosti med 70-90 km/h pa 1,00 m, 

- širina skupnih površin za pešce in kolesarje je odvisna od njihovega števila, vendar pa mora znašati najmanj 
2,00 m, izjemoma zaradi prostorskih omejitev 1,60 m, 
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- priporočljiva širina pločnika 1,50 m, minimalna 1,00 m, 
- Minimalna širina voznega pasu za motorna vozila je 2,75 m, priporočljivo 3,0 m. 

Omejitve hitrosti so priporočilne. Omejitev je lahko tudi drugačna, praviloma strožja, če tako narekuje konkretna situ-
acija v prostoru. Na regionalni cesti se vse omejitve hitrosti ter ostale ukrepe in ureditve lahko izvede samo s soglasjem 
Direkcije RS za infrastrukturo. 

Predlagana razvrstitev ne pomeni, da posamezna cesta že danes dosega želen nivo, določen v lastnostih za posamezen 
tip ceste. Navedene lastnosti predstavljajo želeno končno stanje na posamezni prometnici. Prav v primerih, ko promet-
nica še ne dosega želenega nivoja, je urbanistični tip ceste pomembno izhodišče pri odločitvah o urejanju ceste.  
 
Lastnosti vezane na usmerjanje tovornega prometa povejo, na katere prometnice se tovorni promet usmerja. Če je 
navedeno, da prometnica ni namenjena tovornemu prometu, to pomeni, da nanjo ne usmerjamo tovornega prometa 
in da poskušamo pri načrtovanju prostora ob take prometnice umeščati dejavnosti, ki ne generirajo takšnega prometa. 
 
Termin 'naselje' se interpretira skladno z zakonodajo s področja prometa. 
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2.1 Arterija – A 

Primarna funkcija arterije je, da vodi prometne tokove motornih vozil iz daljinskih cest v urbano območje in obratno. 

2.1.1 Arterija, tip A1  

Območje omejene hitrosti 

Pomembna mestna cesta tipa A1 je območje, kjer so pešci in kolesarji izredno intenzivno prisotni, saj njihove poti ne 
potekajo le vzporedno s cesto, temveč jo v močnem toku tudi prečijo. Območje je tako s pešci in kolesarji kot tudi 
avtomobili in avtobusi posebej nadpovprečno obremenjeno v času turistične sezone.  

Namen ureditve naj bo spodbujanje hoje in kolesarjenja, ohranjanje nizkega števila oziroma zmanjšanje prometnih 
nesreč, zaznavanje centra naselja in spodbujanje lokalnih centralnih in komercialnih dejavnosti. Motorni promet naj 
bo preko ureditev podrejen ostalim oblikam prometa. 

 

     

Slika 1: Odsek Jadranske ceste v centru Ankarana 

 

 

Slika 2: Primer možne ureditve  
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Slika 3: Primer možne ureditve 

 

Stanje: danes je prometnica na tem odseku predvsem prometni koridor skozi naselje. Prostor ni oblikovan in deluje 
degradirano. Ne zaznava se centra naselja in prisotnosti morja in obale. Širina voziščnih pasov je zelo udobna. Pešci 
ločeno vodeni po pločniku, kolesar ni obravnavan. 

Dejavnosti ob prometnici: mestno središče, dostop do morja 

Cilji: 

- Povezava centra Ankarana z obalo, morjem ter zaznavanje centra naselja, urbanistično oblikovanje prostora 

- Prednostno vodenje pešcev in kolesarjev 

- Umiritev prometa 

USMERITVE ZA UREJANJE PROMETNICE 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA A1 

UPORABNIKI Prisotne vse oblike uporabnikov.  

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

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Celotna širina ulice lahko enonivojska. 
Pešci vodeni višinsko, bolje drugače ločeno po hodniku za pešce. Prehodi pešcev čez cestišče 
označeni, a ne nujno z zebro. 
Kolesarji vodeni višinsko, bolje drugače ločeno. 
Kolesarji in pešci lahko vodeni ločeno med seboj ali po skupni površini za mešan promet, 
zaradi pričakovanega velike števila kolesarjev v poletni sezoni pa se priporoča ločeno 
vodenje kolesarjev. 
Priporočen bogat zeleni pas oziroma parkovne ureditve ob prometnici. 
Priporočena bogata urbana oprema.  

PARKIRANJE Parkiranje ob cesti ni možno.  

JPP JPP prisoten. Postajališča JPP naj bodo v nišah. 

TOVORNI PROMET Cesta je namenjena tudi tovornemu prometu.  

NAČINI UMIRJANJA PROMETA 
Umirjanje prometa dosežemo z urbanimi ureditvami. Rešitev se dobi z natečajem. 
Med ukrepi za umirjanje prometa so ustrezni sistemski, regulativni ukrepi, opozorilne 
naprave, zožitve vozišča, dvignjeno vozišče, tlakovano vozišče, izjemoma razmejitev. 

PROTIHRUPNI UKREPI Umirjanja prometa.  

PRIKLJUČKI Individualno priključevanje ni dopustno. 

OSVETLJEVANJE Prometnica se osvetljuje. Rešitev se dobi z natečajem. 
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PROMETNICE TIPA A1 
Jadranska cesta -  odsek središče Ankarana 

Tabela 1:   Usmeritve za urejanje prometnice tipa A1 

2.1.2 Arterija, tip A2 

Prometnica tipa A2 še vedno poteka znotraj urbaniziranega območja, vendar je tok pešcev in kolesarjev manjši in lahko 
prometnico prečkajo kontrolirano. Njihovo vodenje vzdolž prometnice mora biti varno, privlačno in udobno.  

Prometnica poteka delno znotraj, delno pa zunaj naselja. 

 

 

Slika 4: Odsek Jadranske ceste na območju med centrom in Sv. Katarino. 

 

  

Slika 5: Odsek Jadranske ceste na območju med centrom in Oltro. 
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Slika 6: Možni prečni profil ceste 

 

Slika 7: Možni prečni profil ceste 

Stanje: prometnice imajo udobne vozne pasove in so opremljene s pločniki (večinoma obojestransko, deloma 
enostransko). Vodenje kolesarjev ni posebej urejano. Ob prometnici se nizajo odprta krajina ali parkovne površine, 
vendar so te od peš površin pogosto ločene z ograjo. Cesta je danes oblikovno manj privlačna in s svojo širino spodbuja 
h hitri vožnji. 

Dejavnosti ob prometnici: naselje – predvsem stanovanja, centralne dejavnosti, turizem, zelene površine. 

Cilji: 

- umiritev hitrosti, 

- ustvariti privlačne pogoje za pešce in kolesarje, 

- povečati varnost ranljivejših udeležencev. 
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USMERITVE ZA UREJANJE PROMETNICE 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA A2 

UPORABNIKI Prisotne vse oblike uporabnikov. 

DOVOLJENA HITROST 50 km/h, znotraj urbaniziranih delov ali križišč manj 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Pešci in kolesarji vodeni fizično (višinsko) ločeno in geometrijsko nemoteno.  
Kjer ni obojestranske poselitve (odsek Valdoltra – Oltra), se lahko površina za pešce umešča 
le na eni strani ceste. 
Odsek center Ankarana – Oltra:  

▪ Varianta 1: enostranska dvosmerna kolesarska steza. Kjer danosti ne dopuščajo, 
se kolesarje in pešce vodi po skupni površini za promet pešcev in kolesarjev. 
Prednost: večja kontiuniteta glede na način vodenja kolesarjev na drugih 
območjih. 

▪ Varianta 2: obojestranska enosmerna kolesarska steza. Kjer danosti ne 
dopuščajo, se kolesarje in pešce vodi po skupni površini za promet pešcev in 
kolesarjev. Prednost: gosto poseljeno območje na obeh straneh ceste, kolesarji 
ves čas vodeni po lastni površini. 

Odsek center Ankaran – Sončno naselje:  
▪ Varianta 1: enostranska dvosmerna kolesarska steza. Kjer danosti ne dopuščajo, 

se kolesarje in pešce vodi po skupni površini za promet pešcev in kolesarjev.  
Prednost: bolj direktno in hitrejše vodenje kolesarja. 

▪ Varianta 2: kolesarska pot. Pot se odmakne od Jadranske ceste (odsek Sončno 
naselje – center). Profil Jadranske ostane nespremenjen. Prednost: ambientalno 
bolj privlačna, ni potrebno spreminjati cestnega profila Jadranske ceste. 

Na južnem robu profila (proti morju) obvezen zeleni pas (parkovne zasaditve, kulturna ali 
naravna krajina).  
Varnostni odmik kolesarske steze od vozišča naj bo praviloma zeleni pas z drevoredno 
zasaditvijo. Priporočena širina zelenega pasu je več kot 1,5 m. Minimalna širina zelenega 
pasu znotraj naselja je 0,75 m.  
Drevored cipres med voziščem in peš površino pri Oltri se ohranja. 
 
Pri Valdoltri in Sončnem naselju se iz arhitekturno krajinskega vidika priporoča uvedbo 
krožišča. Točki namreč označujeta prehod med krajino in naseljem (vstop v naselje). Uvedba 
krožišč naj se prometno preveri. Krožišče je smiselno preveriti tudi na priključku k Sv. 
Katarini. Na drugih križiščih naj se krožišča ne uvajajo. 

PARKIRANJE 
Ob cesti ni dovoljeno parkiranje.  
 

JPP JPP prisoten. Postajališča JPP naj bodo v niši. 

TOVORNI PROMET Cesta je namenjena tudi tovornemu prometu.  

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

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

PRIKLJUČKI 
Individualno priključevanje ni priporočljivo. 
 

OSVETLITEV 
Prometnico je potrebno opremiti z javno razsvetljavo. 
Svetilke naj bodo enotne, mestne, višina manj kot 6 m.  

PROMETNICE TIPA A2 

Jadranska cesta -  odseka od središča Ankarana do naselja Oltra proti zahodu in do Sončnega 
naselja proti vzhodu. 
Odsek proti Oltri se lahko konča na vzhodnem ali zahodnem robu naselja, odvisno od 
terenskih možnosti za vzpostavitev začetka samostojne kolesarske poti izven telesa regijske 
ceste. 

Tabela 2:   Usmeritve za urejanje prometnice tipa A2 
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2.1.3 Arterija, tip A3 

Prometnica tipa A3 poteka izven urbaniziranih območij. Vodenje pešcev in kolesarjev poteka ločeno od motornega 
prometa, saj so dovoljene hitrosti na tej prometnici višje. 

 

 

Slika 8: Odsek Jadranske ceste na Debelem Rtiču. 

 

Slika 9: Odsek Jadranske ceste na vzhodnem vstopu v občino. 

 

Slika 10: Prečni profil ceste 
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Stanje: Ceste ustrezne širine potekajo skozi urbano ali kulturno krajino, ki dajeta prometnici kvaliteten krajinski okvir. 
Mestoma se s ceste odpirajo kvalitetne vedute. Vodenje pešcev in kolesarjev ni posebej urejeno. Na prometnico se 
priključujejo druge ceste. 

Dejavnosti ob prometnici: kulturna in naravna krajina, odseki z Jadranske ceste vodijo do centrov družbenih dejavnosti 
ali stanovanj. 

Cilji: 

- ohranjati privlačnost krajinske slike ob prometnici, 

- vzpostaviti privlačne pogoje za hojo in kolesarjenje, ločeno od vozišča. 

 

USMERITVE ZA UREJANJE PROMETNICE 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA A3 

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

DOVOLJENA HITROST 90 km/h, nevarna prečkanja in mešanja s peš potmi ter v križiščih 70 km/h ali manj. 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerna cesta.  
Brez pločnikov in kolesarske steze. Pešce in kolesarje se vodi po vzporednih, ločenih  
površinah za promet pešcev in kolesarjev. V kolikor to ni mogoče, se vodenje uredi ob cesti 
skladno s predpisi. 
Za vodenje pešcev in kolesarjev se umešča mešano površino za promet pešcev in kolesarjev, 
kjer udeleženca nista ločena med seboj. Površina naj bo ločena od vozišča. 
Širina vozišča se ohranja.  
Križanja peš in kolesarskih poti s prometnicami naj bodo samo v križiščih.  
Ob površinah za pešce in kolesarje se uredi počivališča.  
 
Zaradi ohranjanja karakterja prometnice v krajini naj bodo na območju Debelega rtiča 
križišča izvedena brez širitev glavne prometnice (zavijalnih pasov) in ne s krožišči. 

PARKIRANJE Ob cesti ni parkirnih površin. 

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

TOVORNI PROMET Cesta je namenjena tudi tovornemu prometu.  

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

PROTIHRUPNI UKREPI Možni le ukrepi na viru hrupa (izboljšava zaključnega sloja vozišča). 

PRIKLJUČKI Individualno priključevanje ni priporočljivo. 

OSVETLITEV 
Prometnica se ne osvetljuje.  
Osvetljujejo se le prehodi za pešce in kolesarje, kjer so potrebni ter avtobusna postajališča. 

PROMETNICE TIPA A3 

Jadranska cesta -  odseka od Oltre do Lazareta in od Sončnega naselja do občinske meje na 
vzhodu. 
Odsek proti Oltri se lahko konča na vzhodnem ali zahodnem robu naselja, odvisno od 
terenskih možnosti za vzpostavitev začetka samostojne kolesarske poti izven telesa regijske 
ceste.. 

Tabela 3:   Usmeritve za urejanje prometnice tipa A3 
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2.2 Pomembna cesta – B 

Cesta tipa B je v občini le ena in sicer je to Železniška cesta. Cesti določamo osnovne lastnosti, čeprav so pretežno že 
načrtovane z državnim prostorskim načrtom. Profil ceste je že določen. 

Cesta je pomembna lokalna cesta, ki povezuje Ankaran in širše zaledje s Koprom.  

 

Slika 11: Železniška cesta 

 

Slika 12: Prečni profil ceste 

Stanje: Cesta je danes delno v izgradnji. Manjkajoči del predstavlja prečkanje kanala Rižane ter iztek ceste v ovinek v 
nadaljevanju oziroma vse do priključka na Jadransko cesto. Cesta je prometno precej obremenjena. V izgradnji je tudi 
kolesarska steza. 

Dejavnosti ob prometnici: pristanišče, v izteku proti Kopru navezava na železniško postajo ter središče Koper. 

Cilji: 

- ureditev direktne, hitre, lokalne povezave med Ankaranom in Koprom, 

- vzpostavitev kolesarske povezave Ankaran – železniška postaja Koper – Koper, 

- zagotoviti udobno vodenje pešca in kolesarja (ločeno od avtomobila in osenčeno). 
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USMERITVE ZA UREJANJE PROMETNICE 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA B 

UPORABNIKI Prisotne vse vrste uporabnikov. 

DOVOLJENA HITROST 90 km/h 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerna cesta.  
Pešci in kolesarji vodeni fizično (višinsko) ločeno in geometrijsko nemoteno.  
Kolesarji vodeni enostransko dvosmerno. Od vozišča ločeni z ustrezno varnostno razdaljo ali 
ograjo. Ob zahodni strani ceste, proti luki, se vzpostavi drevored.  

PARKIRANJE Ob cesti ni parkirnih površin. 

JPP JPP trenutno ni prisoten, je pa možen. Če so na cesti postajališča JPP, morajo biti v nišah. 

TOVORNI PROMET Cesta omogoča prevoznost tudi tovornemu prometu vseh vrst. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA / 

PROTIHRUPNI UKREPI /  

PRIKLJUČKI Skladno z DPN. 

OSVETLJAVA Prometnica ima razsvetljavo na strani kolesarske steze in pločnika.  

PROMETNICE TIPA B Železniška cesta 

Tabela 4:   Usmeritve za urejanje prometnice tipa B 
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2.3 Povezovalne ceste – C 

Ceste tipa C so povezovalne ceste med posameznimi urbanimi območji ali v njih, ki pa so prometno manj obremenjene 
in tako manj pomembne od tipa A in B. Ceste lokalnega pomena. 

2.3.1 Povezovalna cesta – C1 

Cesta tipa C1 je del lokalne povezave proti Kolombanu (Regentova ulica in Pot na Brido v naselju) in Srebrničeva ulica. 
Nanjo gravitira precejšen del poselitve Ankarana.  

         

Slika 13: Izsek Regentove  in prečni profil ceste 

Stanje: Na izteku odseka povezovalne ceste C1 (Regentova) sta umeščena šola in vrtec z glavnima dostopoma in 
parkiriščem. Zaradi tega in zaradi stanovanjskih sosesk, ki se napajajo z Regentove, je cesta prometno precej 
obremenjena. Cesta ima na izteku pred šolo slabšo preglednost (ovinek in spremenjen naklon). Cesta ima udobno širino 
vozišča, površine za pešce pa so skromne (širina pločnika mestoma le 60 cm). Mestoma so na pločnik umeščeni 
varnostni količki in prometni znaki, kar dodatno zmanjšuje površino pešca. Kolesarji niso vodeni ločeno. Parkirišča ob 
križišču Regentove in Srebrničeve so neustrezno umeščena (pravokotno na cesto in preko pločnikov). Predvsem zaradi 
umestitve šole in vrtca je potrebno ureditvi posvečati posebno pozornost. Tudi ob Srebrničevi cesti se mešajo 
stanovanjski program in družbene dejavnosti. 

Dejavnosti ob prometnici: centralne dejavnosti in sicer tako oskrbne kot družbene (šola, vrtec, upravne) ter bivanje 

Cilji: 

- dvigniti varnost ranljivejših udeležencev, predvsem otrok, 

- vzpostaviti boljše pogoje za hojo in kolesarjenje, 

- dolgoročno zmanjšati število avtomobilov na prometnici predvsem na račun spremembe potovalnih navad do 
šole in vrtca. 

 

USMERITVE ZA UREJANJE PROMETNICE 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA C1 

UPORABNIKI Prisotne vse oblike uporabnikov.  

DOVOLJENA HITROST 
Območje omejene hitrosti - 30 km/h, na območju dostopa do šole (med Hrvatinovo in Srebrničevo) 
lahko tudi območje umirjenega prometa – 10 km/h. 
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USMERITVE ZA UREJANJE PROMETNICE 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA C1 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerna cesta. 
Posebnih površin za kolesarje se ne predvideva, lahko sistem sharrow. 
Pešci vodeni višinsko ločeno po hodniku za pešce. Površine za pešce naj bodo privlačne in čim širše. 
Ovire na pločnikih naj se odstranijo.  

PARKIRANJE Ob cesti ni parkirnih površin. 

JPP 
JPP – prisoten le šolski avtobus (minibus). Na Regentovi so postajališča JPP lahko le v nišah, drugje 
pa lahko tudi na vozišču. 
Možna tudi prisotnost drugih vozil, manjših od avtobusa, ki opravljajo funkcijo JPP znotraj občine. 

TOVORNI PROMET Cesta ni namenjena tovornemu prometu razen za dostavo. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA 
Med ukrepi za umirjanje prometa so ustrezni sistemski, regulativni ukrepi, opozorilne naprave,  
dvignjene ploščadi v območju šol in vrtcev in drugih družbenih funkcij ter preoblikovanje profila 
vozišča (ožanje vozišča). 

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

PRIKLJUČKI 
Individualno priključevanje ni dopustno. Nova pozidava naj se na cesto priključuje preko skupnih 
priključkov. 

OSVETLITEV 
Prometnico se opremlja z javno razsvetljavo.  
Postavlja se svetila za osvetlitev peščevih površin (višine do 5 m). Zraven tega nujna dobra 
osvetlitev vseh prehodov za pešce. 

PROMETNICE TIPA C1 Srebrničeva, Regentova, Pot na Brido na odseku do konca poselitvenega obočja. 

Tabela 5:   Usmeritve za urejanje prometnice tipa C1 

2.3.2 Podrobnejše usmeritve za urejanje posameznih prometnic tipa C1 

Pot na Brido v naselju 

PODROČJE LASTNOSTI  

ŠIRINA IN 
ELEMENTI 
OBSTOJEČE CESTE  

▪ širina cca 5 m, ponekod 4,7 m + 0,5 m bankina  
▪ enostranska mulda, odvodnjavanje urejeno 

POSELITEV 
▪ Cesta poteka izven naselja (glede na tablo Ankaran), vendar je ob njej obstoječa in načrtovana poselitev 

Ankarana. 

ANALIZA 
OBSTOJEČEGA 
PROMETA 

▪ ulica se uporablja kot dostopna pot, obenem preko nje poteka povezava z naselji izven občine 
▪ tudi tranzitni promet 
▪ pešci na vozišču, pločnika ni 
▪ ožina pri HŠ 4-3 

PROBLEMATIKA ▪ pešci in kolesarji na vozišču 

PREDLOG 
UREDITVE 

▪ Ohranitev obstoječe poti za motorni promet. 

▪ Uredi se bankine. Večjih širitev zaradi možnosti povečevanja hitrosti in tranzitnega prometa, ni smiselno 

izvajati. Širina ceste naj omogoča max hitrost 50 km/h. 

▪ Pešpot se uredi ločeno ob vozišča, skozi naselje Dolge njive, ali ob vozišču z odmikom najmanj 1,5 m. V 

slednjem primeru je potrebno z ločeno peš potjo skozi naselje povezati vsaj stanovanjske objekte HŠ 8 – 

8d. Če to ni mogoče, se ob ožini pri HŠ 4-3 uredi pločnik in izmeničen promet za motorna vozila z dodatno 

omejitvijo hitrosti. 

▪ Ob peš povezavah se uredi javna razsvetljava. 

▪ Posebnih površin se za kolesarje ne predvideva.  
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PODROČJE LASTNOSTI  

FOTO 
DOKUMENTACIJA 

  
Potek na izteku Ankarana, ožina, kjer zaradi mejnih zidov ni prostora za umestitev pločnika ob dvosmernem prometu 

motornih vozil 
 

 
 

Tipski potek ceste 

Regentova ulica 

PODROČJE LASTNOSTI  

ŠIRINA OBSTOJEČE 
CESTE IN ELEMENTI 
CESTE 

▪ širina  cca 6 m 
▪ dvostranski pločnik, na severnem izteku enostranski 

POSELITEV ▪ v naselju 

ANALIZA 
OBSTOJEČEGA 
PROMETA 

▪ ulica se uporablja kot dostopna pot, obenem preko nje poteka povezava z naselji izven občine  
▪ nanjo se priključuje območje največje koncentracije stanovanj in funkcij mesta  
▪ za peš promet urejeni pločniki (enostranski oz. dvostranski), pločniki so preozki  

PROBLEMATIKA 

▪ neposredno ob poti se nahajata OŠ in vrtec - poti v neposredni bližini niso varne 

▪ neustrezna lokacija avtobusnega postajališča za šolski avtobus: otroci nimajo ustreznih čakalnih površin  

▪ nevarno pravokotno parkiranje in hkrati dovoz preko pločnika v križišču Regentove in Srebrničeve 
▪ potek prednostne ceste (križišče Srebrničeva – Regentova) ni čitljiv v prostoru, križišče ni ustrezno urejeno 
▪ ni urejena dostava otrok v šolo z osebnim avtom  

PREDLOG 
UREDITVE 

▪ ohranitev obstoječe poti za motorni promet 

▪ ureditev varnih prehodov za pešce (prioritetno varne poti v šolo). V kolikor ni drugih možnosti tudi z oža-

njem vozišča. Ovire iz pločnikov se odstranijo (prometni znaki, količki…)  

▪ razširi se preozke pločnike na minimalno širino 1,5 m, razen če širitev ni možna. 

▪ Preveri se javno razsvetljavo, prehodi za pešce se uredijo (osvetlitev, …) 
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PODROČJE LASTNOSTI  

▪ dolgotrajno parkiranje neposredno ob pločnikih v križišču Srebrničeve in Regentove se ukine. Namesto tega 

se ustrezno uredi na primer čakališče za avtobus, širše površine za pešce, lahko tudi ploščad, kratkotrajno 

parkiranje za dostavo v šolo, kiss&go cona,…  
▪ na račun varnejše dostave otrok v šolo se dolgotrajno parkiranje za zaposlene pred šolo ukine, parkirišča se 

nadomesti v bližini  

▪ posebnih površin za kolesarje se na Regentovi ne predvideva, preuči se možnosti dostopa s kolesom po 

vzporedni peš poti iz centra (lahko tudi samo hoja ob kolesu) 
▪ križišče Regentove in Srebrničeve se ustrezno uredi. 
▪ Umestitev vseh zgoraj naštetih vsebin naj bo predlagana na podlagi urbanistične in prometne preverbe Re-

gentove, vključno z navezavo na šolo. Območje se celovito uredi.  

FOTO 
DOKUMENTACIJA 

 
Iztek Regentove ulice, kjer je pločnik le enostranski 

 

 
Neustrezno zožanje pločnikov pri pošti 

 

 
Ozki pločniki in parkiranje pravokotno na vozišče, čez pločnik – pri šoli 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6:   Usmeritve za urejanje Regentove ulice 

Srebrničeva ulica 

PODROČJE LASTNOSTI  

ŠIRINA OBSTOJEČE 
CESTE IN ELEMENTI 
CESTE 

▪ širina  cca 6 m 

▪ dvostranski pločnik 2x cca 1,5 m 

Ovira na pločniku, ki še 
dodatno zožuje že tako 
pod-dimenzionirane peš 
površine 
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PODROČJE LASTNOSTI  

POSELITEV ▪ v naselju 

ANALIZA 
OBSTOJEČEGA 
PROMETA 

▪ ulica se uporablja kot dostopna pot 
▪ nanjo se priključuje območje največje koncentracije stanovanj, v manjši meri tudi funkcij mesta  
▪ za peš promet urejeni pločniki (dvostranski) 

PROBLEMATIKA 

▪ parkiranje na pločniku 

▪ ureditev avtobusnega postajališča 

▪ potek prednostne ceste (križišče Srebrničeva – Regentova) ni čitljiv v prostoru 
▪ nevzdrževanost živih mej 

PREDLOG 
UREDITVE 

▪ ohranitev obstoječe poti za motorni promet 

▪ ureditev varnih prehodov za pešce za vse vrste uporabnikov (prioritetno varne poti v šolo, znižanje robni-

kov…), v kolikor ni drugih možnosti tudi z ožanjem vozišča. Kjer obstajajo možnosti, se vse ovire iz pločnikov 

odstranijo (prometni znaki, količki…). 

▪ preveri se javno razsvetljavo, prehodi za pešce se uredijo (osvetlitev, …) 

▪ posebnih površin za kolesarje se ne predvideva  

FOTO 
DOKUMENTACIJA 

 
Srebrničeva ulice 

 

2.3.3  Povezovalna cesta – C2 

Ceste tipa C2 so povezovalne ceste med posameznimi urbanimi območji, ki pa so prometno manj obremenjene in so 
lokalnega pomena. 

        

Slika 14: Razgledna pot in prečni profil ceste 

Stanje: ceste so ozke, pogosto ne omogočajo srečanja dveh vozil oziroma je to mogoče z umikom na bankino. Širina 
vozišča mestoma le 3 m. Ceste so brez pločnikov. V nižjem delu zaradi poselitve mestoma že obzidane s soseskimi 
zidovi, ko pa se vzpnejo v zaledje Ankarana, jih obdaja privlačna kulturna krajina.  

Dejavnosti ob prometnici: V nižjem delu razpršena poselitev, v višjem delu krajina. 
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Cilji ureditve: Ceste tudi v bodoče ne prevzemajo večje količine prometa, kljub temu je potrebno omogočiti varno 
srečanje dveh vozil na problematičnih odsekih, ki danes tega ne omogočajo, minimalno pa vzpostaviti izogibališča. 
Ceste naj ohranijo značaj podeželske ceste, z obcestnim naravnim rastjem oziroma kulturno krajino. Pešce se vodi po 
ločenih poteh. 

 

USMERITVE ZA UREJANJE PROMETNICE 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA C2 

UPORABNIKI 
Cesta prvenstveno namenjena dostopanju do zaselkov z osebnimi vozili. Prisotne vse oblike 
uporabnikov, vendar se pešce primarno vodi po drugih poteh, le kjer je prisotnih več stanovanjskih 
stavb pa ob cesti s pločnikom. 

DOVOLJENA HITROST 
Elementi cest naj ne dovoljujejo visokih hitrosti (max 50 km/h), skladno s potrebami možne 
dodatne omejitve do 30 km/h. 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerne ceste. 
Pri dovoljeni hitrosti 30 km/h je minimalna širina vozišča 3.5 m, potrebno zagotoviti izogibališča. Pri 
dovoljeni hitrosti 50 km/h je minimalna širina vozišča 4 m. Širine ustrezne, če je PLDP manj kot 500 
vozil/dan. 
Posebnih površin se za kolesarje ne predvideva.  
Pešci ob vozišču niso posebej vodeni. Usmerja se jih na poti, ločene od ceste. Kjer se pločnik 
umešča zaradi večje prisotnosti pozidave, naj ima širino 1,5 m, izjemoma 1 m, in je višinsko ločen. 

PARKIRANJE Ob cesti ni parkirnih površin. 

JPP 
JPP ni prisoten.  
Možna prisotnost vozil, manjših od avtobusa, ki opravljajo funkcijo JPP znotraj občine. 

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

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

PROTIHRUPNI UKREPI /  

PRIKLJUČKI 
Individualno priključevanje dopustno. Vrata morajo biti vedno odmaknjena od zunanjega roba 
cestišča za dolžino merodajnega tipskega vozila. 

OSVETLITEV Ceste se ne opremljajo z javno razsvetljavo, razen ob pločnikih. 

PROMETNICE TIPA C2 Ivančičeva cesta, Razgledna pot, Vinogradniška pot, Pot na Brido izven območja poselitve. 

Tabela 7:   Usmeritve za urejanje prometnice tipa C2 

2.3.4 Podrobnejše usmeritve za urejanje posameznih prometnic tipa C2 

Pot na Brido izven naselja 

PODROČJE LASTNOSTI  

ŠIRINA OBSTOJEČE 
CESTE IN ELEMENTI 
CESTE 

▪ širina cca 5 m, ponekod 4,7 m + 0,5 m betonska bankina 

▪ zaradi srečevanja urejena betonska bankina 

▪ enostranska mulda, odvodnjavanje urejeno 

POSELITEV ▪ cesta poteka izven naselja  

ANALIZA PROMETA 
▪ preko nje poteka povezava z naselji izven občine (Ankaran – Kolomban)  
▪ tudi tranzitni promet  
▪ pešci na vozišču, pločnika ni 
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PODROČJE LASTNOSTI  

PROBLEMATIKA ▪ pešci na vozišču 

PREDLOG 
UREDITVE 

▪ Ohranitev obstoječe poti za motorni promet. 

▪ Uredijo se bankine. Večjih širitev zaradi možnosti povečevanja hitrosti in tranzitnega prometa, ni smiselno 

izvajati. Širina ceste naj omogoča max hitrost 50 km/h ali manj. 
▪ Ob poti se v odmiku vsaj 1,5m uredi pešpot, bolje več (samostojna peš pet po pokrajini). Kjer prostora ni, 

predlagamo varovalno ograjo, ki naj bo skladna s tipologijo v prostoru. 

▪ Posebnih površin se za kolesarje ne predvideva. 

FOTO 
DOKUMENTACIJA 

 

 
Tipski potek ceste skozi pokrajino 

Tabela 8:   Usmeritve za urejanje Poti na Brido 

Razgledna pot 

PODROČJE LASTNOSTI  

ŠIRINA OBSTOJEČE 
CESTE IN ELEMENTI 
CESTE 

▪ Cca 3,4 m, ponekod z betonsko bankino 4,2 m 

POSELITEV 
▪ pretežno zunaj naselja oziroma naselje ni označeno, deloma pelje skozi zaselke 
▪ načrtovan je podaljšek Srebrničeve do Razgledne poti 

ANALIZA 
OBSTOJEČEGA 
PROMETA 

▪ cesta se uporablja kot dostopna pot do razpršene poselitve, obenem pa preko nje poteka povezava z naselji 
izven občine 

▪ ocenjujemo, da je cesta maloprometna (odatkov o PLDP ni) 
▪ zaradi tehničnih elementov ceste so hitrosti na cesti nizke 

PROBLEMATIKA 
▪ mestoma ne omogoča srečanja dveh vozil 
▪ obremenitev se bo po podaljšku Srebrničeve na spodnjem delu povečala 
▪ za peš promet ni varnih površin 

PREDLOG 
UREDITVE 

▪ Na odseku od Jadranske ceste do priključka podaljška Srebrničeve se do njegove izgradnje uredi širina 
vozišča, upoštevajoč takratni ocenjeni PLDP, ki omogoča srečevanje dveh avtomobilov. Pešcev se tu ne 
vodi. 

▪ Od bodočega priključka podaljška Srebrničeve proti severu se ohranja enak karakter ceste. Če se cesto 
ureja, naj širina vozišča ne omogoča hitrosti, večjih kot sedaj. Cesta naj ne postane zanimiva za tranzit. 

▪ Na območju med bodočim podaljškom Srebrničeve in zaselkom Razgledna pot 12-19 se ob cesti uredi 
pločnik 

▪ Uredi se ločena pešpot proti Ankaranu za priključevanje zaselkov Razgledna 12-16A 
▪ Uredi se ustrezno označevanje pešpoti. 
▪ Uredi se javna razsvetljava na območju, kjer se uredijo pločniki. 
▪ Posebnih površin se za kolesarje ne predvideva.  
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PODROČJE LASTNOSTI  

FOTO 
DOKUMENTACIJA 

 
Začetek Razgledne poti v Ankaranu  

 

 
Tipski profil Razgledne poti 

 
 

 
Odsek Razgledne poti, kjer se zaradi poselitve uredi pločnik 

Tabela 9:   Usmeritve za urejanje razgledne poti 

Vinogradniška pot 

PODROČJE LASTNOSTI  

ŠIRINA OBSTOJEČE 
CESTE IN ELEMENTI 
CESTE 

▪ na začetku cca. 5,9 m + 0,5 m koritnica –iz smeri Valdoltre (obojestranski robniki) 
▪ v nadaljevanju skozi poselitev širine cca. 2,9 m + 1,5-2 m makadam, zelo poškodovano vozišče 
▪ v drugi polovici proti Lazaretu, vozišče v redu, širine 3,5 m z cca 0,4 m muldo oz. 3,2 m s travnato bankino, 

vendar ponekod praktično brez bankin 

POSELITEV 
▪ zunaj naselja oziroma naselje ni označeno, deloma pelje skozi zaselke 
▪ po delu prometnice se vodi pomembna peš povezava iz smeri Debelega Rtiča 

ANALIZA 
OBSTOJEČEGA 
PROMETA 

▪ cesta se uporablja kot dostopna pot do razpršene poselitve, obenem pa preko nje poteka povezava med 
naselji 

▪ ocenjujemo, da je cesta maloprometna (podatkov o PLDP ni) 
▪ zaradi tehničnih elementov ceste so hitrosti na cesti nizke 
▪ za odsek od Ankarana do HŠ 14 izdelan IDZ 
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PODROČJE LASTNOSTI  

PROBLEMATIKA 
▪ Mestoma ne omogoča srečanja dveh vozil. 
▪ Za peš promet ni varnih površin. 

PREDLOG UREDITVE 

▪ do HŠ 14 iz smeri Ankarana že izdelan IDZ, ki obravnava tudi pešce 
▪ na vrhu vzpona se uredi ločena sprehajalna pot proti zaledju (od pločnika, predvidenega z IDZ do odcepa 

poti v zaledje proti severu), 
▪ v nadaljevanju se ohranja sedanji karakter ceste. Če se cesto ureja, naj širina vozišča ne omogoča hitrosti, 

večjih kot sedaj. Cesta naj ne postane zanimiva za tranzit, 
▪ pri ožini pri HŠ 22 naj se promet umirja (izmenični promet, omejitev hitrosti…), 
▪ uredi se ustrezno označevanje pešpoti, 
▪ uredi se javna razsvetljava na območju, kjer se uredijo pločniki, 
▪ posebnih površin se za kolesarje ne predvideva.  

FOTO 
DOKUMENTACIJA 

 
Začetek Vinogradniške poti. Urejanje na podlagi izdelanega PZI. 

 
Območje, kjer se zaključi izdelan PZI. 

 

 
Odsek, kjer umešča peš površine do poti v zaledje. 

 

 
Tipski profil Vinogradniške 
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PODROČJE LASTNOSTI  

 
Ožina ob HŠ 22 

Tabela 10:   Usmeritve za urejanje Vinogradniške ceste 

Ivančičeva cesta 

PODROČJE LASTNOSTI  

ŠIRINA IN ELEMENTI 
OBSTOJEČE CESTE  

▪ na začetku cca. 3,5 m + 0,45+0,5 m betonska bankina na obeh straneh – iz smeri Jadranske, kasneje se 

zoži na cca. 3,4 m + 0,7 m betonska bankina + 0,5 m koritnica 

▪ večinoma poteka po strmem terenu 

POSELITEV ▪ zunaj naselja, deloma pelje skozi zaselke oziroma razpršeno poselitev 

ANALIZA PROMETA 

▪ cesta se uporablja kot dostopna pot do razpršene poselitve, obenem pa preko nje poteka povezava med 
naselji zunaj občine (Hrvatini)  

▪ ocenjujemo, da je cesta maloprometna (podatkov o PLDP ni) 
▪ zaradi tehničnih elementov ceste so hitrosti na cesti nizke, vendar na ravnih odsekih dosegajo tudi višje 

hitrosti 
▪ cesta se uporablja za tranzit Hrvatini - Koper 

PROBLEMATIKA 
▪ priključek na Jadransko cesto (velike hitrosti) 
▪ za peš promet ni varnih površin. 

PREDLOG UREDITVE 

▪ Ohranitev obstoječe ceste za motorni promet. 

▪ Na območju, kjer imajo stanovanjski objekti neposreden dostop na cesto, predlagamo na isti strani uredi-

tev pločnika in omejitev hitrosti (iz smeri Jadranske in iz smeri Hrvatinov). 

▪ Za ostalo potezo se uredi ločena pešpot vzdolž ceste proti morju (Jadranski cesti) in prečno proti centru 

Ankarana. 
▪ Uredi se ustrezno označevanje pešpoti. 
▪ Uredi se javna razsvetljava na območju, kjer se uredijo pločniki. 
▪ Posebnih površin se za kolesarje ne predvideva.  
▪ Uredi se križišče z Jadransko, če je prometno sprejemljivo, se ga izvede kot krožišče. 

FOTO 
DOKUMENTACIJA 

      

 
Začetek Ivančičeve ceste, kjer je za ureditev pločnika potreben poseg v obmejni zid (na fotografiji desno) 
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PODROČJE LASTNOSTI  

 
Tipski profil Ivančičeve v spodnjem delu. Pešpot bi potekala ločeno od vozišča po desni strani. 

 

 
Tipski profil Ivančičeve v spodnjem delu. Pešpot bi potekala ločeno od vozišča po levi strani. 

 

 
Odsek Ivančičeve, kjer bi bilo zaradi direktnih vhodov hiš na cesto potrebno narediti pločnik (na foto levo) 

Tabela 11:   Usmeritve za urejanje Ivančičeve ceste 
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2.4 Dovozne ceste – D 

Dovozne ceste so namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot v posameznih območjih naselja. To so lahko 
stanovanjske soseske ali območja družbenih funkcij. V stanovanjskih soseskah so namenjene predvsem lokalnemu 
prebivalstvu in so zato njihov potencialni socialni prostor, na območjih dostopov do družbenih funkcij (do športnega 
centra, kopališč in podobno) pa območja z močnim družbenim kontekstom, kjer dajemo pešcem in kolesarsjem 
prednost pred motornim prometom. 

        

Slika 15: Cahova ulica in ulični profil 

Stanje: ulice so ozke, večinoma slepe in opremljene s pločniki, ki pa so pogosto zaparkirani z motornimi vozili. 
Prevzemna mesta za odpadke so locirana pred stanovanjskimi hišami, območja ločenega zbiranja posameznih vrst 
odpadkov pa so večinoma umeščena na začetku ulic.  

Dejavnosti ob prometnici: večinoma stanovanja, mestoma umeščeni posamezni objekti družbenih dejavnosti. 
Določene ulice pa vodijo izključno do družbenih dejavnosti. 

Cilji ureditve:  

- Dvigniti varnost ranljivejših udeležencev 

- Oživitev socialnega življenja na ulicah 

- Vzpostaviti boljše pogoje za hojo in kolesarjenje 

- Vzpostaviti privlačne ambiente (drevesa, cvetlični lonci, klopi…) 

 

USMERITVE ZA UREJANJE PROMETNICE 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA D 

UPORABNIKI Prisotne vse oblike uporabnikov.  

DOVOLJENA HITROST 

Predvidijo se tri možnosti: 
 

1. Območja napajalnih ulic v stanovanjskih soseskah in ulice do družbenih dejavnosti 
- območje omejene hitrosti, cona 30 km/h. 
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2. Območja slepo zaključenih ulic in območja ob objektih družbenih dejavnosti - 
območja umirjenega prometa – 10 km/h, kjer imajo pešci prednost pred vozili.  

 

 
 

3. Ureditev skupnega prometnega prostora (shared space) – vsi udeleženci v 
prostoru so enakopravni (pri nas še ni formalno potrjena oblika) 
 

 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerne ali enosmerne ceste. Na koncih slepih ulic naj se zagotovijo obračališča. 
Pešci vodeni višinsko ali drugače ločeno, pri območju umirjenega prometa priporočljivo na 
istem nivoju.  
Posebnih površin se za kolesarje ne predvideva.    
Priporočena bogata zasaditev in enotna, bogata urbana oprema.  
Namesto signalizacije priporočena uporaba različnih materialov, s katerimi se usmerja ali 
opozarja. 
Ureditve skupnega prometnega prostora ali območja umirjenega prometa naj z rešitvami 
omogočajo dvig kvalitete bivanja v soseski. 

PARKIRANJE 
Parkiranje ob cesti se lahko mestoma uredi, vendar ne na račun drugih udeležencev v 
prometu.  Zaželeno razpršeno posamično parkiranje, z vmesnimi otoki drugih ureditev. 

JPP 
JPP kot klasičen mestni avtobus ni prisoten.  
Možne organizirane oblike JPP z uporabo manjših vozil, kot so kombiji, osebni avtomobili in 
podobno samo, če je na koncu slepe ulice urejeno obračališče. 

TOVORNI PROMET 

Cesta ni namenjena tovornemu prometu razen za dostavo. 
Mesta za ločeno zbiranje odpadkov naj se v slepih ulicah skladno z možnostmi umestijo tako, 
da smetarskim vozilom ni potrebno zapeljati v ulico, sicer se mora na koncu ulice urediti 
obračališče. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA 
Vsi ukrepi, pri čemer se daje drugim ukrepom prednost pred grbinami. Najpomembnejši 
ukrep je oblikovanje uličnega prostora. 

PROTIHRUPNI UKREPI Niso potrebni. 

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

OSVETLITEV Ulice so opremljene z javno razsvetljavo. Tipi svetilk so nižji, lahko tudi ambientalni. 

PROMETNICE TIPA D Vse ostale JP 

Tabela 12:   Usmeritve za urejanje prometnice tipa D 
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Primeri ureditev con umirjenega prometa v Sloveniji 

 

Slika 16: Ureditev trga v Šempetru pri Gorici, Vir: Google 

 

Slika 17: Ureditev Juršovke, Občina ljutomer, Vir: Google 

 

Slika 18: Občina Ljutomer, Vir: Google 
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Primeri načrtovanih con umirjenega prometa v Ljubljani 

    

  vir: www.zamestopodveh.org 

Primeri območij skupnega prometnega prostora 

Skupni prometni prostor – prostor, kjer so enakopravno udeleženi vsi prometni udeleženci, pri nas še ni uradno uveden, zato ga ne 
načrtujemo. Sicer bi bila rešitev na tovrstnih prometnicah lahko ustrezna. Ureditve na območjih umirjenega prometa so lahko 
sorodne ureditvam skupnega prometnega prostora. 
 

 
 

   

http://www.zamestopodveh.org/
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3 PEŠ PROMET 

Karta 2 - Karta obravnava področje peš prometa. 

Vse vsebine obravnavane v tem poglavju so prikazane na karti 2. 

3.1 Vsebina karte 2 

Na karti so za ponazoritev stanja prikazane vsebine: 

▪ obstoječe površine za pešce 

▪ samostojna pešpot 

▪ pločnik 

▪ maloprometne ceste, kjer so prisotne vse vrste uporabnikov na isti površini 

▪ prehodi za pešce 

▪ konflikti 

▪ neprehodnost karejev za pešce 

▪ konfliktne točke na peš površinah 

▪ predvidene površine za pešce 

▪ načrtovani pločniki 

▪ načrtovane samostojne pešpoti 

Pri prikazu obstoječih površin za pešce smo poleg pločnikov zajeli tudi samostojne pešpoti ter površine, kjer so ob 
avtomobilu na isti površini prisotni tudi pešci, pa to ocenjujemo kot sprejemljivo (malo-prometne ceste).  

Pogosto samostojne pešpoti nimajo urejenega pravnega statusa, kar pomeni da lahko niso kategorizirane, parcelirane 
ali po lastništvu javne. Takšne poti ne izhajajo iz uradnih evidenc in smo jih morali v prostoru šele zaznati. Njihov potek 
zato včasih ni točen. Evidentirali smo predvsem pešpoti, ki obstajajo v naravi in se jih ljudje poslužujejo, ker so 
pomembne: 

▪ za navezovanje na zeleno zaledje Ankarana, 

▪ za navezovanje zaselkov na Ankaran, 

▪ za navezovanje na obalo, 

▪ za prehodnost večjih stanovanjskih sosesk, 

▪ za prehodnost karejev družbenih in turističnih dejavnosti. 

3.2 Stanje, konflikti in ukrepi 

Med vsemi prometnimi kategorijami so pešpoti najbolj ranljive. Velikokrat se jih spregleda in pri gradnjah prekine. Na 
tak način se postopno slabša možnost hoje ter povečuje uporaba avtomobila. V naselju velikostnega reda Ankarana, 
kjer je možna 15 minutna peš dostopnost do vseh območij naselja (Valdoltra in Sv. Katarina), je ohranjanje in nadgra-
jevanje možnosti za hojo primarnega pomena. Najbolj oddaljena območja občine so iz Ankarana peš dostopne v 40 
minutah. 

Samo naselje je relativno dobro opremljeno s površinami za pešce, predvsem njegov zahodni del. Vzhodni del naselja 
je s peš povezavami slabše opremljen. Kot večji problem se kaže navezava poselitve in dejavnosti zahodno od Ankarana 
med seboj in na sam Ankaran. Kot posebna kategorija problema se izpostavlja za pešce neprehoden ali slabše prehoden 
prostor, še posebej v samem naselju in v obalnem pasu. Prav tako je zaznati popolno odsotnost urejanja peš površin 
za osebe z ranljivostmi. 
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3.2.1 Prometne nesreče 

V zadnjih 10 letih se je na območju občine Ankaran zgodilo 5 prometnih nesreč, v katerih je bil udeležen pešec. Zgodile 
so se na območju naselja Ankaran, ena pa na Debelem rtiču na Jadranski pri kopališču. 

 

Slika 19: Prometne nesreče, vir https://www.avp-rs.si/ 

3.2.2 Neprehodnost karejev 

Na območju občine Ankaran je več con, ki so za pešce popolnoma ali omejeno dostopne.  

NEPREHODNO OBMOČJE KONFLIKT UKREP 

območje Luke Koper Zamreženo območje,  

dostop ni mogoč. 

/ 

območje Ministrstva za obrambo – stara bol-
nišnica 

Zamreženo območje,  

dostop ni mogoč. 

/ 

območje turističnega kampa Adria Zamreženo območje,  

Peš dostop je omejen, vendar mogoč. 

Peš dostopnost vzdolž obale prekinjena. 

Območje potrebno urediti na način, da postane bo-
lje in enakopravno peš dostopno vsem pešcem, tudi 
osebam z oviranostmi (odstranitev mrež, ustrezna 
ureditev peš površin). 

Vse grajene ovire na pešpoti vzdolž obale je po-
trebno odstraniti. 

območje vile Zamreženo območje,  

Dostop ni mogoč. 

/ 

območje Valdoltre Zamreženo območje,  

Dostop ni mogoč. 

Peš dostopnost vzdolž obale prekinjena. 

Območje parka potrebno urediti na način, da po-
stane dostopno pešcem (odstranitev mrež, ustrezna 
ureditev peš površin). 

Vse grajene ovire na pešpoti vzdolž obale je po-
trebno odstraniti. 

območje stanovanjskega naselja Oltra Zamreženo območje,  

Peš dostop je omejen, mogoč samo proti 
obali, ne pa po klifu.  

Vse grajene ovire na pešpoti po klifu je potrebno od-
straniti. 

območje zdravilišča Debeli rtič Zamreženo območje,  Območje potrebno urediti na način, da postane bo-
lje in enakopravno peš dostopno vsem pešcem, tudi 
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Peš dostop je omejen, vendar mogoč. osebam z oviranostmi (odstranitev mrež, ustrezna 
ureditev peš površin). 

Vse grajene ovire na pešpoti vzdolž obale je po-
trebno odstraniti. 

območje DPN Debeli rtič Zamreženo območje,  

Zamreženo območje, dostop ni mogoč. 

/ 

Tabela 13:   Neprehodnost karejev 

3.2.3 Mreža pešpoti  

Konflikti, zaznani na omrežju pešpoti v občini Ankaran in predlagani ukrepi 

ŠT. IME LOKACIJE PROBLEM UKREP 

1 Debeli Rtič - zdravilišče ni prehoda za pešce, močna peš 

povezava rt - zaledje 

celovita prometna ureditev, krajinsko 

občutljiva točka, potrebno celovito 

oblikovati  

2 Lazaret - prečkanje pri lokalni cesti ni prehoda za pešce ob avtobusnem 

postajališču 

ureditev prehoda za pešce  

celovita prometna ureditev, skladno z 

urbanistično rešitvijo območja  

3 Valdoltra - prečkanje pri avtobusnem postajališču pogosto prečkanje ceste na 

neoznačenem mestu 

celovita ureditev križišča   

4 Debeli rtič kopališče - novo parkirišče ni prehoda za pešce ob parkirišču Ureditev prehoda za pešce 

prehod na tem mestu ni potreben, če 

se pešca vodi po isti strani ceste do 

vhoda na kopališče 

5 Debeli rtič kopališče - vzdolž Jadranske pešec ni voden (parkirišče - kopališče) umestitev peš poti 

6 Valdoltra prekinjena peš pot premostitev ali odstranitev ovire na 

obalni peš poti  

7 Lazaret - mejni prehod ni površin za pešce celovita prometna ureditev, skladno z 

urbanistično rešitvijo območja  

8 Jadranska cesta 59 ni površin za pešce umestitev peš poti 

9 Pot na Brido - do roba pozidave pešec ni voden (od konca Regentove do 

roba pozidave) 

umestitev peš poti izven telesa ceste 

kot samostojno pešpot ali ob cesti do 

HŠ 4d 

10 Pot na Brido - ob HŠ 4d ožina na cesti - vodenje pešca 

onemogočeno 

umestitev peš poti skozi stanovanjsko 

sosesko ali umestitev pločnika in 

uvedba izmeničnega prometa 

11 Razgledna pot (razpršena poselitev ob Razgledni 

poti) 

pešec ni voden  umestitev peš poti izven telesa ceste 

ter delno, ob Razgledni poti 10, kot 

pločnik 

12 Vinogradniška pot pešec ni voden pločnik (PZI) 

13 dostop do Svete Katarine pešec ni voden pločnik, območje se poveže z 

Ankaranom z ločeno peš potjo ob obali 

14 Ivančičeva cesta pešec ni voden umestitev peš poti izven telesa ceste 

15 Oljčna pot pešec ni voden izgradnja vzhodne obvozne ceste s 

pločnikom, ohranja in nadgrajuje se 

peš povezava v center 

16 Ivančičeva cesta - odcep iz Jadranske ožina, pločnika brez gradbenih posegov 

ni mogoče vzpostaviti 

vzpostavitev pločnika, potreben 

gradbeni poseg v mejni zid in v dostop 

na parcelo, tudi možnost ureditve 

krožišča 

17 Ivančičeva cesta - zaselek na severu izhodi iz dvorišč direktno na vozišče pločnik na strani hiš ali druga ureditev, 

ki poveča varnost pešcev 

18 Ivančičeva cesta - ob odcepu za HŠ 7-15 pozidava na rob vozišča potek peš poti preide na drugo stran 

ceste 

19 Jadranska cesta 2 ni prehoda za pešce ob avtobusnem 

postajališču 

urediti prehod za pešce 

20 Vinogradniška cesta – vrh pešec ni voden (od konca načrtovanega 

pločnika do odcepa v zaledje) 

umestitev peš poti 
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21 Jadranska kopališče ni prehoda za pešce ureditev prehoda za pešce 

22 Jadranska med zdraviliščem in kopališčem ni površine za pešce umestitev peš poti 

23 Jadranska - pred Oltro ni površine za pešce, prekinjen pločnik Izvedba pločnika 

24 Ivančičeva - Jadranska ni prehoda za pešce ureditev prehoda za pešce 

25 stanovanjska soseska ob Srebrničevi parkiranje na pločniku nadzor 

26 parkiranje ob Regentovi pri šoli pravokotno parkiranje, uvozi čez pločnik ukinitev parkirišč 

27 Jadranska – kamp Adria oviran prehod za pešce, mreža odstranitev mreže 

28 Jadranska – kamp Adria oviran prehod za pešce, mreža odstranitev mreže 
29 Kamp Adria - obala prekinjena peš pot odstranitev ovire na obalni peš poti  

30 Valdoltra manjkajoča obalna peš pot vzpostavitev poti, odstranitev ovir 

Tabela 14:   Konflikti na peš poteh 

 

Konflikti, zaznani na omrežju pešpoti v občini Ankaran in predlagani ukrepi, ki se nanašajo na celotno naselje Ankaran 

ŠT. PROBLEM POBRAZLOŽITEV ROBLEMA UKREP 

1 pločniki v naselju parkirana vozila, kante za smeti, žive meje Ozaveščanje ljudi, da spadajo pešci med 
najbolj ranljivo skupino udeležencev v 
prometu, zato jim je potrebno omogočati 
hojo po njim namenjenih površinah. 

2 ozke povezave med ulicami zelenje in žive meje preraščajo že tako preozke 
poti  
 

redno vzdrževanje živih mej, po potrebi 
odstranitev 

3 ozke povezave med ulicami stopnice ne omogočajo dostopa z vozički ali hojo 
ob kolesu 

ureditev ramp za vozičke in kolesa ali pa 
usmerjanje na najbližje poti brez višinskih 
ovir 

4 prečkanja v križiščih, priključki, 
prehodi za pešce 

robniki niso spuščeni uredi se spuščene robnike (ponekod se že 
izvaja) 

Tabela 15:   Konflikti na pešpoteh na celem naselju Ankaran 

 

Na malo prometnih cestah, kot so tiste, ki povezujejo Ankaran z zaledjem, ki se nahaja v sosednji občini, običajno 
posebne površine za pešce niso potrebne, če teh ni veliko. Vendar pa glede na to, da so to zanimive destinacije 
za peš sprehode družin, torej so pešci tudi otroci, se predlaga vzpostavitev pešpoti ločeno od cest. 

3.2.4 Dostopnost za ljudi z oviranostmi  

Peš površine v občini Ankaran danes niso urejene tako, da bi omogočale enakopravno uporabo vsem pešcem.  

Predvsem v naselju Ankaran je potrebno peš površine urejati na način, da so enakopravno dostopni tudi ljudem z 
oviranostmi. Upoštevati je potrebno  

▪ gibalno ovirane 

▪ slepe in slabovidne – taktilne površine 

▪ gluhe in naglušne. 

3.2.5 Mreža varnih šolskih poti 

V občini Ankaran so vsi šolarji od šole oddaljeni manj kot 4 km, zato bi v primeru vzpostavitve varnih poti v šolo lahko 
skladno z zakonodajo učenci v šolo prihajali peš.  

Agencija za varnost prometa je pripravila Smernice za šolske poti, s pomočjo katerih šole pripravijo načrte šolskih poti. 
Smernice precizirajo osnovne kriterije za varnejše šolske poti, določajo vsebino in postopek za oblikovanje učinkovitih 
načrtov ter definirajo izhodišča za obvezno presojo varnosti na šolskih poteh. 

Znotraj naselja Ankaran je ustrezna varnost pretežno zagotovljena, saj so ulice opremljene s pločniki in ustrezno 
razsvetljene. Največje probleme predstavljajo prometna ureditev Regentove (nepreglednost, obremenjenost, ozkost) 
ter dovažanje otrok z avtomobili pred šolo, kar povzroča prometne zamaške in nevarnosti. Problemi so tudi parkiranje 
na pločnikih, ovire na pločnikih (kante za smeti, prometni znaki…) in neobrezane žive meje. Na posameznih odsekih so 
neurejeni pločniki (Pot na Brido, Oljčna pot…), slabša javna razsvetljava (Pot na Brido), posamezni prehodi za pešce ne 
dosegajo želenih standardov. 
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Slabše stanje kot v naselju Ankaran je v njegovem zaledju. Razpršena poselitev je z naseljem slabo peš povezana. Ceste 
večinoma ne dosegajo zahtevanih standardov (Vinogradniška, Ivančičeva, Razgledna), tako iz vidika osvetljenosti, 
pločnikov oziroma bankin, dovoljene hitrosti, prečkanj.  

S posebno pozornostjo je potrebno izvajati rekonstrukcije cest v zaledju Ankarana, saj z boljšo prevoznostjo (večjo 
širino…) posredno povečujemo hitrost avtomobilov ter zmanjšujemo varnost drugih udeležencev, kar zagotovo ni cilj 
urejanja prometa. 
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4 KOLESARSKI PROMET 

Karta 3 – Karta prikazuje predlog umestitve kolesarske povezave vzdolž Jadranske ceste. 

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

4.1 Vsebina karte 3 

Na kart so prikazane vsebine: 

▪ obstoječa kolesarska povezava ob Železniški cesti 

▪ načrtovana kolesarska povezava ob Železniški cesti 

▪ predlagana umestitev kolesarske povezave vzdolž Jadranske ceste 

▪ tip predlagane umestitve kolesarske povezave vzdolž Jadranske ceste  

▪ prometne povezave, kjer so na isti prometni površini prisotni kolesarji in motorni promet 

4.2 Stanje, konflikti in ukrepi 

V občini Ankaran ni zgrajenih kolesarskih povezav, razen na južnem odseku Železniške ceste. Neizgrajeno kolesarsko 
omrežje onemogoča varno in privlačno pot kolesarja na celotnem območju občine, kar predstavlja osnovni konflikt, ki 
ga rešujemo s predlogom umestitve kolesarskih povezav. 

Prometne nesreče z udeleženim kolesarjem v zadnjih 10 letih 

V zadnjih 10 letih se je na območju občine Ankaran zgodilo 55 prometnih nesreč, v katerih je bil udeležen kolesar. 
Zgodile so se vzdolž celotne Jadranske ceste z večjo gostoto na območjih Debelega rtiča - zdravilišče, Valdoltre, naselja 
Ankaran, ob priključku Ivančičeve oz Sv. Katarini ter ob priključku Železniške ceste. Nesreče je zaznati tudi na Regentovi 
ulici. 

 

Slika 20: Prometne nesreče, vir https://www.avp-rs.si/ 
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Pravilnik o kolesarskih površinah določa, da je souporaba prometnega pasu je dopustna v primeru, ko prostorske 
omejitve ne omogočajo izvedbe drugačne vrste kolesarske površine. Pri souporabi prometnega pasu na cestah v 
naseljih, na katerih PLDP presega 2500 vozil in je od tega delež tovornih vozil nad 7,5 t in avtobusov več kot 10 %, je 
lahko na takih cestah največja dovoljena hitrost 30 km/h. 

Vrsta kolesarske površine se določi na podlagi najvišje dovoljene hitrosti in urne prometne obremenitve ceste, ki 
poteka ob kolesarski površini. Konična urna obremenitev ceste se ugotavlja na podlagi izvedenega štetja prometa. Če 
podatki o konični urni obremenitvi niso na voljo, se upošteva 12 % PLDP.  

 

Ne glede na to se lahko za izboljšanje pogojev za kolesarjenje izbere kolesarska površina višjega ranga (npr. namesto 
kolesarskega pasu kolesarska steza ali pot). Izjemoma lahko kolesarski promet poteka tudi na cestah skupaj z motornim 
prometom, če niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, vendar pod pogojem zmanjšanja hitrosti na cesti ali 
uporabe dodatne prometne signalizacije, ki opozarja na prisotnost kolesarjev. 

Kolesarske poti izven naselij se načrtujejo v primerih, kadar je na določeni cesti PLDP>2000 vozil, napovedi prometa 
kolesarjev pa presegajo 200 koles v konični uri, pod pogojem, da ne obstajajo prostorske omejitve za njihovo izgradnjo. 

Podatki o PLDP so dosegljivi za dve števni mesti za Jadransko cesto. Iz podatkov izhaja, da PLDP na območju naselja 
Ankaran vse do Debelega rtiča zdravilišče presega 5000 vozil na dan (skoraj 9000), odsek od tu do mejnega prehoda pa 
je manj obremenjen in sicer je PLDP le okoli 1700 vozil na dan. Za lokalne ceste ni podatkov o PLDP, vendar so 
obremenitve manjše kot na jadranski cesti. Podatkov o številu kolesarjev ni. 

Ukrep: glede na zgornje podatke je izgradnja ustreznih kolesarskih povezav (pot, steza ali najmanj pas) potrebna ob 
Jadranski cesti. Izgradnja kolesarske poti je potrebna v njenem zahodnem delu, je pa ločeno vodenje kolesarjev 
privlačna poteza v celotnem prostoru. Skladno z usmeritvami strokovnih podlag za prostorske akte se kolesarska 
povezava kot pot ali steza vzpostavi vzdolž celotne Jadranske ceste.  

Čeprav prometni načrt ne načrtuje novih prometnih površin, se v tem primeru zaradi drugih vsebin, vezanih na 
Jadransko cesto, prikaže predlog tipa in umestitve kolesarske povezave ob njej. Zaradi spreminjajočega karakterja ceste 
in obcestnega prostora, kolesarska povezava nima povsem enotnega karakterja.   

Prikazujemo naslednje vrste površin za kolesarje - kolesarski pas, enostranska dvosmerna ali dvostranska enosmerna 
kolesarska steza, kolesarska pot in kolesarske površine na prometnih pasovih, kjer se vrste prometa mešajo in sicer 
kolesarski + motorni promet in je tako mešanje upoštevajoč ocenjeno količino prometa, ustrezno. 

4.3 Predlog umestitve kolesarskih povezav in načrtovana 
kolesarska povezava 

4.3.1 Jadranska cesta – predlog umestitve kolesarske povezave 

Kolesarsko povezavo vzdolž Jadranske ceste smo razdelili v več odsekov.  
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Osnovna usmeritev je umestitev od ceste ločene kolesarske poti in sicer na južno stran Jadranske ceste. Kljub temu 
puščamo na celotni potezi variantne možnosti umestitve kolesarske povezave tako po severni kot po južni strani, saj 
se lahko iz razlogov, zaznanih v fazi projektiranja (lastništva, preglednosti,…) izkaže, katera varianta je lažje izvedljiva. 

Predvsem na odseku med priključkom Vinogradniške poti in vse do mejnega prehoda Lazaret se večina pozidave nahaja 
na južni strani ceste. S tako umestitvijo se zmanjša število prečkanj kolesarjev čez Jadransko cesto. Vendar pa to ni 
mogoče na območju Sv. Jerneja, saj bi posegli v obalo, zato se povezava tukaj umešča na zaledno stran ceste.  

Na območju naselja Ankaran in sicer od centra do Valdoltre, se vpelje dvostranska enosmerna kolesarska steza, saj ta 
omogoča kolesarjem z obeh strani ceste vožnjo po lastni prometni površini. Kljub temu je zaradi kontiunitete ustrezna 
tudi enostranska dvosmerna povezava, če jo je mogoče v prostor fizično umestiti. 

Na odseku med centrom Ankarana pa vse do občinske meje z občino Koper na vzhodu se predlaga izvedba kolesarske 
poti s potekom po obalni strani Jadranske ceste. Tudi tu sta možna dva poteka povezave in sicer vzporedno s cesto ali 
pa vzporedno s kanalom Rižane in obalo. Izbor variante je stvar izvedljivosti. Kolesarji se iz zaledne strani na kolesarsko 
pot urejeno priključujejo na dveh točkah in sicer na priključku Ivančičeve ceste in na priključku ceste Rožnik (Sončno 
naselje).  

Območji mejnega prehoda Lazaret in centra Ankarana morata biti celovito urbanistično obravnavana. Šele na podlagi 
te obravnave se določi tip in potek kolesarske povezave. 

Predlagamo sledeče tipe kolesarskih povezav po odsekih, hkrati pa navajamo : 

 ODSEK TIP NAČIN IZVEDBE +/- PRI VARIANTAH 

1 Lazaret mejni prehod ensotranska dvosmerna ali 
druga rešitev 

celovita prometna ureditev 
skladna z urbanistično rešitvijo 
območja 

 

2 Lazaret mejni prehod - Jernej - 
Debeli rtič kopališče (zaledni del 
Jadranske) 

kolesarska pot projektna umestitev povezave  

3a Debeli rtič kopališče – Debeli rtič 
zdravilišče - varianta 1 
(zaledni del Jadranske)  

kolesarska pot projektna umestitev povezave Potrebna ureditev dveh 
prehodov (kopališče – 
najmanj en ali dva, 
zdravilišče – ta se uredi v 
vsakem primeru zaradi peš 
poti) 

3b Debeli rtič kopališče - Debeli rtič 
zdravilišče - varianta 2 
(obalni del Jadranske) 

kolesarska pot projektna umestitev povezave območje DPN – poseg ni 
skladen z DPN, 
potrebna ureditev 
prehoda (kopališče – 
prečkanje na zaledno 
stran) 

4a Debeli rtič zdravilišče – Oltra – 
varianta 1 (zaledni del Jadranske) 

kolesarska pot projektna umestitev povezave Potrebna ureditev dveh 
prehodov (pri Jadranski 
59, pri Oltri) 
1a – razgledna, vendar 
velika višinska razlika 
1b – položnejša, vendar 
problem lastništvo 

4b Debeli rtič zdravilišče – Oltra – 
varianta 2 (obalni del Jadranske) 

kolesarska pot, delno steza projektna umestitev povezave lastništvo, 
ob Oltri pomanjkanje 
prostora 

5a Oltra – center – varianta 1 dvostranska enosmerna 
kolesarska povezava 

projektna umestitev povezave Prostorsko lažje izvedljivo, 
kolesarji več časa na 
lastnih površinah 

5b Oltra – center – varianta 2 dvostranska enosmerna 
kolesarska povezava 

projektna umestitev povezave Boljša kontinuiteta 
kolesarskih povezav (isti 
tip na daljšem odseku) 

6 Ankaran center ločeno vodenje kolesarjev celovita prometna ureditev 
skladna z urbanistično rešitvijo 
območja 

 

7 Ankaran park kolesarska pot obstoječa  

8a Ankaran park – Sončno naselje – 
varianta 1 (vzporedno s cesto) 

enostranska dvosmerna 
kolesarska steza 

projektna umestitev povezave lastništvo zemljišč, 
DPN na vzhodnem delu -
poseg ni skladen z DPN, 
povezava direktnejša, 
hitrejša 

8b Ankaran park – Sončno naselje - 
varianta2 (ob morju) 

kolesarska pot projektna umestitev povezave DPN na vzhodnem delu - 
poseg ni skladen z DPN, 
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privlačnejša 

9a Sončno naselje – vzhodna meja 
občine – varianta 1 (vzporedno s 
cesto) 

kolesarska pot projektna umestitev povezave prečkanje Železniške v 
križišču 

9b Sončno naselje – vzhodna meja 
občine – varianta 2 (ob kanalu) 

Kolesarska pot potek skladno z DPN, obstoječa 
pot 

prečkanje Železniške izven 
križišča 

10 Železniška cesta do krožišča enostranska dvosmerna 
kolesarska steza 

projektirana  

11 Železniška cesta od krožišča proti 
Kopru 

enostranska dvosmerna 
kolesarska steza 

obstoječa  

Tabela 16:   Predlog vrste kolesarskih povezav 

4.3.2 Železniška cesta – načrtovana povezava 

Po vzhodni strani Železniške ceste je načrtovana enostranska dvosmerna kolesarska steza. Zanjo je bila leta 2017 
izdelana idejna zasnova.  

4.3.3 Ostale prometnice 

Na ostalic cestah se umestitev kolesarskih površin ne predvideva. To ne pomeni, da kolesarjev ni. Vendar glede na 
ocenjeno količino motornega in kolesarskega prometa to stroškovno ni smiselno. Na cestah, kjer je kolesarjev več, se 
lahko postavlja prometna signalizacija, ki opozarja na kolesarje. 
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5 JAVNI POTNIŠKI PROMET 

Karta 4 - Karta obravnava področje javnega potniškega prometa. 

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

5.1 Vsebina karte 4 

Na karti 5 so prikazane vsebine: 

▪ Stanje 

▪ obstoječa redna avtobusna linija in postajališča, 

▪ obstoječa letna avtobusna linija in postajališča, 

▪ obstoječa linija šolskega avtobusa in postajališča, 

▪ pomoli, ki imajo obratovalno dovoljenje za pristajanje 

▪ Predvideno 

▪ parkirišča P+R 

▪ postajališča letne linije 

▪ pomoli, načrtovani za pristajanje 

▪ Konflikti 

5.2 Stanje, konflikti in ukrepi 

V občini Ankaran danes potekata redni in letni avtobusni JPP. Linije rednega avtobusnega prometa potekajo po 
Jadranski cesti. Avtobusna postajališča so urejena, razen izjem.  

Linije letnega avtobusnega prometa potekajo po Jadranski, Regentovi, Srebrničevi, avtobus pa zapelje tudi v športni 
park Sv. Katarina in na območje kopališča Debeli rtič. Minibus opravlja krožne vožnje v poletnem času. Postajališča, kjer 
se minibus ustavlja, niso vsa urejena.  

Občina zagotavlja tudi šolski avtobus, ki pobira otroke na Jadranski, Vinogradniški, Ivančičevi cesti in cesti Rožnik.  

Avtobusna postajališča niso opremljena s sodobno tehnologijo (kot na primer obveščanje o času prihoda avtobusa). 

Pomorskega JPP trenutno ni, so pa za pristajanje ladij ustrezni pomoli na Sv. Katarini, ob kampu Adria in na Valdoltri. 
Vse tri lokacije imajo možnost smiselne navezave na avtobusni JPP ter kolesarsko omrežje, zato bi bilo pomorski JPP 
smiselno vpeljati. Dodatno se  

Problemske točke in ukrepi za njihovo odpravo so navedeni v tabeli. 

ŠT. IME LOKACIJE PROBLEM UKREP 

1 Lazaret mejni prehod neustrezno obračanje avtobusa celovita prometna ureditev skladna z 

urbanistično rešitvijo območja 
2 Sv. Jernej - parkirišče neurejeno postajališče letnega avtobusa prometna ureditev postajališča 

3 Debeli Rtič – zdravilišče neurejeno avtobusno postajališče – 

enostransko postajališče brez  prehoda 

za pešce  

celovita prometna ureditev, krajinsko 

občutljiva točka, potrebno ustrezno 

oblikovati 

4 Jadranska 59 neurejeno avtobusno postajališče – 

enostransko postajališče brez prehoda 

za pešce 

lahko še v nadaljnje avtobus tu 

enostransko ne ustavlja, sicer se 

postajališče uredi 

5 Jadranska 4 prehoda za pešce ob urejenem 

postajališču ni 

ustrezna ureditev prehoda za pešce. 

Tabela 17:   Konflikti JPP 
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6 PROBLEMSKA KARTA MOTORNEGA PROMETA 

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

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

6.1 Vsebina karte 5a 

Na karti 5 so za ponazoritev stanja prikazane vsebine: 

▪ problematika preobremenjenosti cest, 

▪ problematika prevoznosti in preglednosti, 

▪ problematika neugodnega parkiranja, 

▪ problematika vodenja prometa 

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

6.2 Stanje, konflikti in ukrepi 

6.2.1 Prometne nesreče z udeleženim kolesarjem v zadnjih 10 letih 

V zadnjih 10 letih se je na območju občine Ankaran zgodila 301 prometna nesreča, v katere je bil vključen osebni avto. 
Zgodile so se vzdolž celotne Jadranske ceste. Med njimi sta bili tudi 2 nesreči s smrtnim izidom. 

 

Slika 21: Prometne nesreče, vir https://www.avp-rs.si/ 
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6.2.2 Preobremenjenost cest 

Konflikti  

Podatki o obremenitvah cest so na razpolago le za državno cesto in sicer  sta v občini dve stalni števni mesti. Za ostale 
ceste podatki o obremenjenosti niso na razpolago, posebna štetja se niso izvajala. Glede na podatke dostopne na 
spletni strani DRSI (http://www.di.gov.si) državna cesta, ki poteka vzdolž cele občine, ni preobremenjena. Je pa stanje 
problematično v poletni sezoni, ko se konflikti nakopičijo in ceste postanejo preobremenjene. 

Konflikti, ki vplivajo na preobremenjenost cest in jih določamo izkustveno (z dokazi niso podkrepljeni):  

▪ pomanjkanje parkirnih mest, zato avtomobili krožijo po cestah, ko iščejo parkirno mesto; 

▪ ko se v času turistične sezone poveča število motornega prometa se poveča tudi število kolesarjev, ki ovirajo 
motorni promet oz. se mu ta mora prilagoditi, posledica so številne prometne nesreče v katerih so udeleženi 
tudi kolesarji. 

 

Slika 22: Prometne nesreče, v katerih so udeleženi kolesarji v letih 1994-2017 v mesecih junij, julij, avgust. V tem obdobju se je zgodilo 12 pro-
metnih nesreč, od tega en s smrtnim izidom in dve s hujšimi poškodbami. V istem obdobju 1994-2017 se je v zimskih mesecih november, 
december, januar zgodila le ena nesreča. 

Ukrepi 

Pri reševanju problematike preobremenjenosti cest predlagamo predvsem trajnostne ukrepe, ki imajo učinke na več 
ravneh. 

Možni ukrepi za spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti so: 

▪ izgradnja kolesarske infrastrukture z intermodalnimi vozlišči (povezave JPP – kolo) 

http://www.di.gov.si/
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▪ nadgradnja sistema JPP (ureditev vseh postajališč, oprema z voznim redom, ustrezna frekvenca voženj, 
navezava železniške postaje Koper na povezano kolesarsko povezavo do Ankarana…) 

▪ vzpostavitev sistema P+R, kar pomeni organizacija parkirišča na vstopih v mesto in njihova navezava na JPP in 
kolesarske povezave 

▪ sprejem parkirne politike in vzpostavitev parkirnih režimov ter nadzora 

6.2.3 Oviran promet zaradi neugodnega parkiranja 

 

Konflikti 

Zaznane so težave s parkiranjem na naslednjih lokacijah: 

• Pravokotno parkiranje na Regentovi in Srebrničevi, problematično tudi zaradi uvoza na parkirišče preko ploč-
nika. Poleg tega sta to lokaciji, ki sta v neposredni bližini šole in vrtca. 

• Vzdolžno parkiranje ob Jadranski cesti na turističnih lokacija v poletnih mesecih. 

• Slepe ulice (odcepi Srebrničeve): parkiranje na pločnikih. Tu potekajo poti v šolo, parkirana vozila onemogo-
čajo varno pot. 

Ukrepi 

Predlagani ukrepe, ko lahko prinesejo pozitivne učinke tudi na drugih področjih: 

• Pravokotno parkiranje na križišču Regentove in Srebrničeve se ukine, lokacijo se izkoristi za druge namene 
(postajališče za avtobus, dostava otrok v šolo, ….). Površine za pešce morajo biti primerno urejene in predvsem 
varne. Preuredi se tudi samo križišče. 

• Vzdolžno parkiranje ob Jadranski cesti: izvedejo se ukrepi za onemogočanje parkiranja (delno se že izvajajo), 
uredijo se nova parkirišča, uvede se mehke ukrepe kot so usmerjanje na parkirišča, obveščanje, JPP, vozni 
redi, …. 

• Slepe ulice (odcepi Srebrničeve) - možnih je več ukrepov: parkiranje na lastnih parcelah, nove površina za 
parkirišča, preveriti možnosti ureditve izmeničnih parkirnih mest v ulici, vendar na račun vozišča ne na račun 
pločnikov. 

6.2.4 Problematika vodenja prometa  

Konflikti  

Zaznani so bili predvsem naslednji konflikti: 

• Okolica šole in vrtca: zaradi premalo kratkotrajnih parkirnih mest so v času dovoza otrok v šolo in vrtec v njuni 
okolici gneča in zastoji. Dovoz se vrši tudi preko Regentove na način, da nastajajo zastoji. 

• Okolica šole in vrtca: neustrezna lokacija avtobusnega postajališča za šolski avtobus: otroci nimajo ustreznih 
čakalnih površin. 

Ukrepi 

Za reševanje problematike predlagamo naslednje ukrepe: 

• Okolica šole: s študijo oziroma idejno zasnovo se preveri izvedbo boljših možnosti za dostavo otrok v šolo 
in vrtec. Glavno vodilo naj bi bila varnost otrok. Po potrebi se razširi dovozno pot, ukinejo se dolgotrajna 
parkirna mesta, ki se lahko uredijo na drugih lokacijah. Poišče se ustrezna lokacija za šolski avtobus, kjer 
se uredi varno čakališče za otroke. 

6.2.5 Problematika prevoznosti in preglednosti  

Iz vidika prevoznosti in preglednosti za motorna vozila so problematične naštete ceste oziroma cestni odseki, zanje pa 
so predvideni sledeči ukrepi: 
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ZAP. ŠT. ODSEK RAZLOG VRSTA UKREPA 

1 Vinogradniška pot – iz Ankarana do HŠ 
12-14 

Širina vozišča – neugoden profil Projektna rešitev – že v izdelavi (IDZ) 

2 
Vinogradniška pri HŠ 24 

Širina vozišča – ožina zaradi obcestne 
pozidave 

Prometna signalizacija ali drug ukrep 

3 
Razgledna pot – do predvidenega 
podaljška Srebrničeve 

Zaradi predvidenega priključka 
Srebrničeve se bo povečalo število vozil, 
širina vozišča danes tega ne dopušča – 
neugoden profil 

Projektna rešitev 

4 Ivančičeva cesta – priključek na 
Jadransko 

Nevarno križišče  Projektna rešitev 

5 
Jadranska cesta – ob HŠ 41-43 

Širina vozišča - Zaradi obcestne pozidave 
oteženo srečanje dveh vozil 

Prometna signalizacija – je že 

6 Železniška cesta Neustrezen profil ceste , nizek nivo uslug Projektna rešitev – že v izdelavi 

Tabela 18:   Problematika nevarnosti in preglednosti 

Na vseh ozkih, malo obremenjenih cestah predlagamo, da se ustrezno vzdržujejo pregledne berme (v ovinkih) tako da 
se redno obrezuje grmičevje. Prav tako naj se vzdržujejo žive meje (maks. do višine 70 cm oz. manj če ni zagotovljene 
vertikalne preglednosti) oz. zarast v križiščih, ki ovira preglednost. 

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

V območju goste poselitve in ob cestah višjega reda je razsvetljava urejena. Ustreznost razsvetljave ni bila preverjena. 
Predlagamo, da se prioritetno ureja osvetlitev prehodov za pešce, predvsem tam, kjer je pešcev več (poti v šolo). 
Pripravi naj se prioritetni seznam peš poti, ki se jih bo osvetljevalo. Pri tem naj se upošteva tudi trajnostni vidik, kar 
pomeni, da se poti v odprti krajini ne osvetljuje. Predlagamo, da v območju stanovanj svetilke niso višje od 5m.  
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7 VODENJE MOTORNEGA PROMETA 

 

Karta 5b in 5c – Karta obravnava področje vodenja motornega prometa. 

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

7.1 Vsebina karte 5b in 5c 

Na karti 5b in 5c so prikazane vsebine: 

▪ dovoljene hitrosti in krožišča – stanje, 

▪ dovoljene hitrosti in krožišča – predvideno, 

7.1 Stanje, konflikti in ukrepi 

7.1.1 Vodenje enosmernega prometa 

Danes se promet vodi enosmerno le na odseku Jadranske ceste do centra Ankarana. 

Na drugih prometnicah je uvedba enosmernega prometa danes neustrezna. Smiseln je razmislek o možnosti 
enosmernega prometa le na območju Debeli rtič – kopališče ali znotraj drugih zaključenih prostorskih enot (kot 
območje kampa ali zdravilišča). 

7.1.2 Dovoljene hitrosti 

Stanje 

Iz vidika dovoljenih (administrativnih) hitrosti v tekstu povzemamo samo ceste z najnižjo dovoljeno hitrostjo (30 in 40 
km/h) in ceste z najvišjo dovoljeno hitrostjo (90 km/h). 

HITROST CESTA/ULICA ODSEK 

30 Jadranska cesta Dostop do zdravilišča Debeli rtič 

40 Regentova ulica 
V smeri proti naselju od križanja s severnim uvozom do šole 
do križišča, v smeri proti Hrvatinom od južnega uvoza do šole 
do križišča s Srebrničevo 

90 Jadranska cesta  

Celotna, razen odsekov 
- znotraj naselja Ankaran (tabla) 
- območje križišča z Železniško 
- območje križišča z ulico Rožnik 
- območje križišča z Vinogradniško in Razgledno potjo 
- ob Oltri 
- območje mejnega prehoda 

90 Vinogradniška pot V celoti 

90 Razgledna pot V celoti 

90 Ivančičeva cesta V celoti 

90 Pot na Brido V smeri proti naselju do table Ankaran 



51 
 

HITROST CESTA/ULICA ODSEK 

V smeri proti Hrvatinom - ni table o koncu naselja Ankaran, 
omejitev ostaja 50 

90 Cesta na Prisojo V celoti 

90 Pod vrhom V celoti 

Tabela 19:   Dovoljene hitrosti - stanje 

Predvideno 

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

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

 

TIP NAJVEČJA DOVOLJENA HITROST 

A1 Območje omejene hitrosti, cona 30 km/h. 

A2 50 km/h, znotraj urbaniziranih delov ali križišč manj. 

A3 90 km/h, nevarna prečkanja in mešanja s peš potmi 70 km/h ali manj. 

B 90 km/h 

C1 
Območje omejene hitrosti - 30 km/h, na območju dostopa do šole (med Hrvatinovo in Srebrničevo) lahko tudi 
območje umirjenega prometa – 10 km/h. 

C2 
Elementi cest naj ne dovoljujejo visokih hitrosti (max 50 km/h) , skladno s potrebami možne dodatne omejitve do 
30 km/h. 

D 
Območja napajalnih ulic v stanovanjskih soseskah - območje omejene hitrosti, cona 30 km/h ali 
območja slepo zaključenih ulic in območja ob objektih družbenih dejavnosti - območja umirjenega prometa – 10 
km/h, kjer imajo pešci prednost pred vozili. 

Tabela 20:   Dovoljene hitrosti - predvideno 

7.1.3 Nivojska križanja 

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

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

▪ pretočnosti prometa, 

▪ urejenosti cestnega omrežja, 

▪ urejenosti javnega potniškega prometa, 

▪ ureditvi kolesarskega omrežja, 

▪ ureditvi omrežja prilagojenega gibalno oviranim, slepim in slabovidnim, 

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

Na prometnicah se prav v križiščih najpogosteje pojavljajo motnje, izgube časa, večje možnosti konfliktnih situacij in s 
tem prometne nesreče.  
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Ne glede na to so v preteklosti že evidentirane prednosti posameznih vrst nivojskih križišč. V nadaljevanju podajamo 
prednosti in slabosti krožnih križišč (Tollazzi, 2005), ki zmorejo prevzeti srednje velike prometne tokove. 

Prednosti krožnih križišč: 

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

▪ možnost prepuščanja prometnih tokov velike jakosti,  

▪ krajši čakalni čas, 

▪ manjši hrup in emisija škodljivih vplivov, 

▪ manjša poraba prostora prečnega profila krakov cest, 

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

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

▪ manjše posledice prometnih nesreč,  

▪ manjši stroški vzdrževanja kot pri semaforiziranih križiščih (če odvzamemo morebitno hortikulturno ureditev), 

▪ dobra rešitev kot ukrep umirjanja prometa v urbanih območjih, 

▪ estetski videz. 

Pomanjkljivosti krožnih križišč: 

▪ zmanjšanje ravni prometne varnosti s povečanjem števila voznih pasov v krožnem vozišču, 

▪ ne omogočajo »zelenega vala« (zaradi tega je vprašljiva uvedba večjega števila zaporednih krožnih križišč na 
glavnih prometnih smereh, pri katerih je pomembna hitrost), 

▪ pomanjkanje prostora za izvedbo sredinskega otoka v zazidanem jedru, 

▪ prometa v krožnem križišču ni možno urejati s prometno policijo, 

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

▪ velika krožna krožišča niso priporočljiva pred otroškimi vrtci in šolami, 

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

▪ slaba rešitev pri močnem toku (levih) zavijalcev, 

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

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

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

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

Obstoječe krožišče: 

▪ križanje Jadranske ceste in Regentove ulice. 

Predvideno krožišče: 

▪ križanje Jadranske ceste in Železniške ceste, 

▪ Križanje Jadranske ceste, Vinogradniške in Razgledne poti. 

Križanja, kjer bi bilo smiselno preveriti umestitev krožišča 

▪ Križanje Jadranske ceste in dostopne ceste do vojašnice (predviden P+R) 

▪ Križanje Jadranske ceste z Ivančičevo cesto, Cesto na Prisojo in odcepa proti Sv. Katarini. 

Območje, kjer zaradi krajinskega okvira ni zaželeno umeščanje krožišč 
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▪ Debeli rtič – celotna Jadranska cesta po Valdoltri. 
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8 TOVORNI PROMET 

8.1 Stanje, konflikti in ukrepi 

Stanje 

Na območju občine Ankaran razen Luke Koper ni večjih generatorjev tovornega prometa. Na mejnem prehodu 
Lazaret je bencinska črpalka, ki je eden od ciljev maloštevilnega tovornega prometa na tem območju. 

Iz podatkov štetja prometa, zajetih na dveh števnih mestih (ŠTM 403 Ankaran in ŠTM 640 MT Lazaret) izhaja, da se na 
območju Debelega rtiča število tovornega prometa občutno zmanjša glede na promet v naselju Ankaran. 

 TEŽ TOV NAD 7T TOV. S PRIK. VLAČILCI 

KRIŽ.MORETINI - 
ANKARAN 

15 2 5 

ANKARAN - MP 
LAZARET 

3 1 1 

Tabela 21:   Štetje prometa 2015 

Generatorji tovornega prometa 

Največji in tudi edini generator tovornega prometa v občini Ankaran je Luka Koper, ki pa s svojo dejavnostjo ne 
obremenjuje cestnega omrežja v občini Ankaran.   

Prometne nesreče z udeleženim tovornim vozilom v zadnjih 10 letih 

V zadnjih 10 letih se je na območju občine Ankaran zgodilo 20 prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženo tovorno 
vozilo. Zgodile so se vzdolž celotne Jadranske ceste z večjo gostoto na območju naselja Ankaran, ob priključku 
Ivančičeve oz Sv. Katarini in predvsem ob priključku Železniške ceste.  

 

Slika 23: Prometne nesreče, vir https://www.avp-rs.si/ 

 

Problemske točke in predvideni ukrepi 
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ZAP. ŠT. LOKACIJA RAZLOG UKREP 

1 Priključek železniška cesta 
– Jadranska cesta 

Neustrezno urejen priključek. 
Neustrezen nivo uslug železniške 
ceste. 

Ureditev križišča Jadranska – Železniška. 
Ureditev Železniške ceste. 
Za oboje že izdelane idejne zasnove. 

2 Debeli rtič Krajinski park – prisotnost težkih 
tovornih vozil ni zaželena 

Verjeten cilj težkih tovornih vozil, ki se pojavijo na tem 
odseku Jadranske, je bencinska črpalka. Priporoča se umik 
bencinske črpalke (ali vsaj možnost točenja goriva za 
tovorna vozila) in celovito urbanistično prestrukturiranje 
območja. 
 
Na Jadranski cesti se postavi prometna signalizacija 
(soglasje MZI), ki prepoveduje promet za težja tovorna 
vozila, razen za dostavo. 

Tabela 1:   Problemske točke 

 



56 
 

9 MIRUJOČI PROMET 

Karta 6 - Karta obravnava problematiko parkiranja. 

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

9.1  Vsebina karte 6 

Na karti so za ponazoritev stanja prikazane vsebine: 

▪ javna parkirna mesta (v lasti občine, KS in javno dobro): 

▪ parkirna mesta – brez režima, 

▪ parkirna mesta – z režimom (plačljiva, rezervirana za posamezno ciljno skupino in podobno), 

▪ druga parkirna mesta: 

▪ večja privatna parkirišča samo za lastne uporabnike – brez režima, 

▪ večja privatna parkirišča samo za lastne uporabnike – z režimom, 

▪ problemske teme: 

▪ večji generatorji prometa, 

▪ neregulirano parkiranje v turistični sezoni, 

▪ neregulirano parkiranje ob večjih regulatorjih prometa, 

▪ parkiranje stanovalcev večstanovanjskih objektov, 

▪ parkiranje stanovalcev v soseskah organizirane stanovanjske gradenj, 

▪ ostali problemi vezani na parkiranje. 

Na karti so kot načrtovano prikazane vsebine: 

▪ območja P+R, 

▪ predlagana izgradnja PH, 

▪ predlagano območje uvedbe parkirnega režima, 

▪ zmanjšanje ali preureditve števila  parkirnih mest. 

9.2  Stanje, konflikti in ukrepi 

9.2.1 Stanje 

V občini Ankaran je na razpolago relativno majhno število javnih parkirnih mest. 

 LOKACIJA ŠTEVILO PARKIRNIH MEST 

1 Mejni prehod Lazaret 54 

2 Sv. Jernej 192 

3 Debeli rtič - kopališče 50 

4 Valdoltra 30  
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 LOKACIJA ŠTEVILO PARKIRNIH MEST 

5 Ankaran – Jadranska 66 26 

6 Ankaran center 126 

7 Srebrničeva ulica 54 

8 Vlahovičeva ulica 26 

9 Cahova ulica 92 

10 Osnovna šola 10 

11 Sv. Katarina 125 

12 druga parkirišča neznano število 

Tabela 22:   Število parkirnih mest 

9.2.2 Problematika in ukrepi 

Glavne problematike parkiranja v občini Ankaran lahko združimo v štiri sklope: 

- parkiranje v času turistične sezone, 

- parkiranje v okolici večjih generatorjev prometa, 

- parkiranje v večstanovanjskih soseskah, 

- parkiranje v soseskah enodružinskih stavb. 

PROBLEMATIKA LOKACIJE PROBLEM UKREP 

parkiranje v času turistične 
sezone 

Debeli rtič – obojestransko 
vzdolž Jadranske ceste 

degradiranje krajine, 
oviranje lastnikov pri 
upravljanju z zemljišči, 
oviranje prometa 
 

Uvedba sklopov ukrepov trajnostne 
mobilnosti 

▪ vzpostavitev 2 P+R 
▪ kolesarske povezave 
▪ parkirna politika 
▪ nadzor . 

Fizično preprečevanje parkiranja vzdolž 
ceste (poglobljeni obcestni jarki so 
boljša rešitev kot količki). 

Ob Valdoltri po dostopni cesti 
do pomola Valdoltra 

degradiranje krajine in 
urbanega prostora, 
oviranje prometa 
 

Uvedba sklopov ukrepov trajnostne 
mobilnosti 

▪ vzpostavitev 2 P+R 
▪ kolesarske povezave 
▪ parkirna politika 
▪ nadzor.  

Fizično preprečevanje parkiranja, 
najmanj na obalnem delu . 

parkiranje v okolici večjih 
generatorjev prometa 

 

Valdoltra premajhna kapaciteta PM za 
zaposlene in obiskovalce, 
parkiranje tudi na voziščih, 
pločnikih, oviranje drugih 
udeležencev v prometu, 
parkiranje izven utrjenih 
površin 

izdelava mobilnostnega načrta, 
izgradnja zadostnih lastnih parkirnih 
kapacitet (ne v parterju!), 
nadzor 
 
 

Zdravilišče Debeli rtič premajhna kapaciteta PM za 
zaposlene in obiskovalce, 
parkiranje izven utrjenih 
površin 

izdelava mobilnostnega načrta, 
izgradnja zadostnih lastnih parkirnih 
kapacitet (ne v parterju!), 
uvedba sklopov ukrepov trajnostne 
mobilnosti 

▪ vzpostavitev 2 P+R 



58 
 

PROBLEMATIKA LOKACIJE PROBLEM UKREP 

▪ kolesarske povezave 
▪ parkirna politika 
▪ nadzor 

Kopališče Debeli rtič premajhna kapaciteta PM za 
obiskovalce, 
parkiranje izven utrjenih 
površin 

Uvedba sklopov ukrepov trajnostne 
mobilnosti 

▪ vzpostavitev 2 P+R 
▪ kolesarske povezave 
▪ parkirna politika 
▪ nadzor. 

Kamp Adria ekstenzivna raba prostora za 
parkirišča, 
nedostopnost parkirišč za 
neobiskovalce v samem centru 
mesta 

gradnja nove podzemne parkirne hiše 

Center Ankarana premajhna kapaciteta PM, 
oviranje prometa na dostopni 
cesti do uvoza v GH 

gradnja nove podzemne parkirne hiše, 
prepoved parkiranja ob cesti in nadzor 

Športni park Sv. Katarina prostor potrebno celovito 
urediti in predvideti zadostno 
število parkirnih mest 

Uvedba sklopov ukrepov trajnostne 
mobilnosti 

▪ vzpostavitev 2 P+R 
▪ kolesarske povezave 
▪ parkirna politika 
▪ nadzor.  

 Osnovna šola Prostor potrebno celovito 
urediti, parkiranje umakniti s 
pešpoti (varne šolske poti), 
primarno zagotoviti parkiranje 
za zaposlene 

Celovita urbanistična ureditev 
območja. 
Parkirišča zagotoviti predvsem izven 
območja šole (npr EUP AN-15 ali GH). 
Uvedba sklopov ukrepov trajnostne 
mobilnosti 

▪ sprememba potovalnih 
navad 

▪ prednostno urejanje 
postajališč za bus 

▪ varne peš in kolesarske 
povezave 

▪ kiss&go cona 
▪ parkirna politika 
▪ nadzor. 

Parkiranje v 
večstanovanjskih soseskah 

 

Cahova ulica manko parkirnih mest za javni 
interes (šola, vrtec), 
nerešena lastniška razmerja 
stanovalci – občina, parkiranje 
na lastništvu občine, 
nejasno stanje glede 
pridobljenih pravic stanovalcev 

Izdelava parkirne politike ter uvedba 
ukrepov, ki jih bo predvidela.  

Regentova ulica manko parkirnih mest za javni 
interes (šola, vrtec), 
nerešena lastniška razmerja 
stanovalci – občina, parkiranje 
na lastništvu občine, 
nejasno stanje glede 
pridobljenih pravic stanovalcev 

Izdelava parkirne politike ter uvedba 
ukrepov, ki jih bo predvidela. 

 

Parkiranje v soseskah 
enodružinskih stavb 

 

območja organizirane 
stanovanjske gradnje v 
Ankaranu 

Število PM, ki jih prebivalci 
potrebujejo, je večje od števila 
PM, ki ga zagotavljajo na 
lastnih parcelah. 
Parkiranje na pločnikih, 
vozišču. 

Izdelava parkirne politike ter uvedba 
ukrepov, ki jih bo predvidela. 
Urbanistične ureditve skupnega 
prometnega prostora slepih ulic, umik 
parkiranih vozil s pločnikov, nadzor. 

Tabela 23:   Problematika in ukrepi na področju parkirnih mest 
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Poleg vsebinskih problemov pa ovirajo načrtovanje prometa tudi administrativni probleme. Mednje sodijo: 

▪ ni katastra javnih parkirnih mest, 

▪ ne obstaja evidenca režimov (kdo lahko parkira), ki veljajo na javnih parkirnih mestih, 

▪ vodenja prometa do parkirišč je pomanjkljivo, 

▪ manko nadzora nad parkiranjem. 

9.2.3 Ukrepi trajnostne mobilnosti 

Za uspešno reševanje problematike mirujočega prometa je potrebno prvenstveno spodbujati uporabo drugih vrst 
prometa, primarno hoje in kolesarjenja ter nato uporabo JPP. Samo širjenje parkirnih površin dokazano generira 
povečevanje osebnega motornega prometa v mestih in posledično povečanje široke palete problemov (zdravje 
prebivalstva, stanje okolja, (u)poraba prostora, investicije …), zato jih je potrebno načrtovati preudarno in na podlagi 
ciljnih analiz.  

9.2.4 P+R sistem (parkiraj in pelji) 

Za uspešno reševanje problematike predvsem v viških turistične sezone, je temeljni in dolgoročni ukrep uvedba 
sistema P+R (parkiraj in pelji). Predlagamo območja, kjer se lahko P+R sistem že danes vpelje, vendar pa je kapacitete 
parkirišč potrebno povečati. Do vseh predlaganih parkirišč so že speljane linije javnega potniškega prometa ter letnega 
JPP. Območja P+R je potrebno ustrezno opremiti z usmerjevalno signalizacijo, sistem obveščanja o zasedenosti 
parkirišč, obveščanjem o frekvenci avtobusov in drugo. Območja se poveže na kolesarsko omrežje. Smiselno je vpeljati 
ponudbo izposoje koles. 

ZAP. 
ŠT. 

LOKACIJA PARKIRIŠČA LINIJA JPP 
POVEZAVA NA 

KOLESARSKO OMREŽJE 
LASTNIŠTVO 

 
NAČIN UMESTITVE 

1 
Mejni prehod Lazaret Redna, letna predvidena Delno občina, delno RS 

Celovita urbanistična 
ureditev območja 

(OPPN) 

2 Vojašnica Predvidena  predvidena Občina  Skladno DPN 

3 
Sveta Katarina Redna, letna predvidena Občina  

Celovita urbanistična 
ureditev območja 

(OPPN) 

Tabela 1:   P+R sistem 

9.2.5 Časovno omejeno parkiranje 

Občina ima že danes vzpostavljen sistem časovno omejenih in plačljivih parkirnih mest v centru Ankarana (modra cona), 
vendar sistem ne deluje, saj ni nadzorovan.  

Parkirna mesta v centru Ankarana so relativno visoko zasedena celo leto.  

LOKACIJA ŠTEVILO OBSTOJEČIH PLAČLJIVIH PARKIRIŠČ 

Ankaran center 126 

SKUPAJ 126 

Tabela 24:   Število obstoječih plačljivih parkirišč 

Širitve območij plačljivih parkirnih mest so predvidene tam, kjer je velika koncentracija družbenih in oskrbnih funkcij 
ter hkrati delovnih mest. Gre predvsem za naselje Ankaran. Z ukrepom se zagotavlja dostopnost teh funkcij širokemu 
krogu uporabnikov storitev. Plačljive cone se v Ankaranu predlagajo v krogu 10 minutne peš dostopnosti do centra.  

Širitve območij plačljivih parkirnih mest pa je smiselno predvideti tudi tam, kjer bi radi zmanjšali število avtomobilov. 
Tako območje je Debeli rtič. Z vzpostavitvijo P+R sistema, je smiselno obstoječa parkirišča na območju v času turistične 
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sezone imeti kot plačljiva parkirišča in s tem vplivati na število avtomobilov na območju. Parkirne površine na območju 
Debelega rtiča se ne smejo povečevati.  

LOKACIJA ŠTEVILO PLAČLJIVIH PARKIRNIH MEST ČAS 

Ankaran center 126 Celo leto 

Ankaran – Jadranska 66 26 Celo leto 

Valdoltra 30 sezona 

Debeli rtič - kopališče 50 Sezona 

Sv. Jernej 192 sezona 

Tabela 25:   Število predvidenih plačljivih parkirišč 

9.2.6 Zmanjševanje števila parkirnih mest 

Načrt predvideva ukinitev določenega števila obstoječih parkirnih mest, predvsem zaradi ureditve peš in kolesarskih 
povezav oziroma celovitih urbanističnih ureditev območij ali zaradi danes neugodno rešenega načina parkiranja 
(varnost). Parkirišč ni potrebno ukinjati preden se ureditve ne začnejo izvajati. 

Na območju krajinskega parka Debeli rtič se število PM ne sme povečevati. Število PM naj se povečuje na območju 
Lazareta, centra Ankarana in Sv. Katarine (vojašnica). 

9.2.7 Parkirišča za avtobuse 

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

Parkirna mesta za avtobuse se predvidi na območju P+R cone na Sv. Katarini oziroma ob vojašnici, lahko tudi na 
območju Lazareta. 

Vse prometne ureditve se izvaja na podlagi celovite urbanistične zasnove. 

9.2.8 Parkirišča za avtodome 

Parkirišča za avtodome se uredi na območju Lazareta, kopališča Debeli Rtič, na območju Ankaran obala (enota AO-06) 
in na Sv. Katarini. Vse prometne ureditve se izvaja na podlagi celovite urbanistične zasnove. 

9.2.9 Problematika parkiranja v območju večstanovanjskih sosesk 

Problematika parkiranja na območjih večstanovanjske gradnje (predvsem območja sosesk na Cahovi in Regentovi ulici) 
je kompleksna in je ni možno reševati brez ustreznih vedenj. V kolikšni meri obstoječa parkirišča pripadajo prebivalcem 
in v kolikšni ne, je potrebno pravno ugotoviti. Razmerje med stanovalci in občino je potrebno na področju uporabe 
parkirišč smiselno ciljno urejati. V območju velikemu porastu števila motornih vozil v zadnjih desetletjih ni sledilo 
sorazmerno izboljšanje prometne infrastrukture, prav tako ne ozaveščenost lastnikov motornih vozil, kam novo ali 
dodatno vozilo parkirati. Številne situacije so torej privedle do stanja, ko je potrebno sistematično pristopiti k reševanju 
nastale preobremenjenosti parkirišč in parkirnih mest. 

Nekatera parkirišča, ki jih uporabljajo prebivalci, so danes izredno aktualna tudi za druge uporabnike in ne le za 
stanovalce, zato bi bilo smiselno tu predpisat posebne režime. Takšna parkirišča so predvsem ob osnovni šoli in vrtcu. 

Parkirne ukrepe na tem območju bo mogoče predvideti na podlagi izdelane parkirne politike. 
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