Legenda:
poteki glavnih varnih poti
dodatne poti, varna pot za pešce
poti so obravnavane v projektu prenove mestnega središča

Seznam objektov:
01 Veterinarska ambulanta Ajdovščina, Goriška cesta 48
02 Nogometni stadion, Goriška cesta 44
03 Pokopališče, Lokavška cesta 9
04 Društvo invalidov Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 32c
05 Okrajno sodišče v Ajdovščini, Zemljiška knjiga, Geodetska pisarna
Ajdovščina, FURS - izpostava Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 28

42

06 ZZZS, OE Nova Gorica, izpostava Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 22

47

45

07 Zobna ambulanta za odrasle, Lokarjev drevored 2

46

08 Avtobusno postajališče Ajdovščina, Župančičeva ulica 8

43

09 Železniška postaja, Župančičeva ulica 6
10 Pošta Ajdovščina, Goriška cesta 24
11 Društvo MOST Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 21

44

12 Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a

MLADINSKI CENTER IN HOSTEL

o
lian

Uli

ui
ca Q

13 Center za socialno delo Severne Primorske in Urad za delo, Gregorčičeva
ulica 18
14 Sonček Zeliščno zdravilstvo, Gregorčičeva ulica 16
15 Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva ulica 1a
16 Dvorana prve slovenske vlade, Trg 1. slovenske vlade 1
17 Pilonova galerija Ajdovščina, Prešernova ulica 3
18 Tržnica Ajdovščina
19 Policijska postaja Ajdovščina, Goriška cesta 16
20 Lokarjeva hiša, Prešernova ulica 15

40

21 Krajevna skupnost Ajdovščina in Muzejska zbirka, Prešernova ulica 26

41

24

22 Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske 1
23 Oskrbovana stanovanja, večstanovanjski objekt, Cesta IX. Korpusa 1

Cesta 5. maja

15

ULICA QUILIANO
03

24 Otroški vrtec Ajdovščina, enota Ob Hublju, Ob Hublju 1
25 Upravna enota Ajdovščina in Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Nova
Gorica, pisarna Ajdovščina, Vipavska cesta 11b

12

26 Karitas Vipavske dekanije, Vipavska cesta 11c

14

17

Gregorčičeva ulica

16

02

04

05

22
18

Gregorčičeva ulica

31 Dom starejših občanov Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 1
32 Center za socialno delo - dislocirana enota, Vipavska cesta 6e

34 Fizioterapija in center za krepitev zdravja, Bevkova ulica 13

19

Gorišk
a cesta

01

33 Varstveno delovni center, Pot v Žapuže 13a

21

10
esta

30 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Izpostava Ajdovščina in Zdravstveni
inšpektorat RS, OE Nova Gorica, Inšpekcijska pisarna Ajdovščina, Vipavska
cesta 4a

20

07

c
Goriška

29 ROD in Območno obrtna podjetniška zbornica Ajdovščina, Vipavska cesta 4

Ces
ta IV

11

28 Osnovna šola Šturje Ajdovščina, Bevkova ulica 22

rske

06

27 Univerzitetno središče v Ajdovščini, Vipavska cesta 11c
. Pr
eko
mo

13

23

35 Otroški vrtec Ajdovščina, enota Ribnik I in II, Pot v Žapuže 14

Goriška cesta

36 Lekarna Ajdovščina, Tovarniška cesta 3e

Goriška cesta

37 Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška cesta 3

08

38 Rdeči križ, Tovarniška cesta 3g

OTSD

39 Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Tovarniška cesta 3h
40 Glasbena šola Ajdovščina, Cesta 5. maja 7

GORIŠKA CESTA

GREGORČIČEVA ULICA

GREGORČIČEVA ULICA, GORIŠKA CESTA
Tovarniška cesta

09

GORIŠKA ULICA, LAVRIČEV TRG

GORIŠKA CESTA, POT OB HUBLJU

41 Waldorfska šola, Cesta 5. maja 6
42 Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Cesta 5. maja 15

36

43 Srednja šola Veno Pilon, Cesta 5. maja 12

37

44 Otroški vrtec Ajdovščina, enota SŠ Veno Pilon, Cesta 5. maja 12
45 Zavod za šport Ajdovščina, Cesta 5. maja 14

esta
ska c

Vipav

38

46 Površine Zavoda za šport, Cesta 5. maja 14

33
25

26

47 Mladinski center in hostel Ajdovščina, TIC, Cesta IV. Prekomorske 61a
48 Rdeči križ - skladišče (skladišče civilne zaščite), Goriška cesta 79

27

49 Letališče Ajdovščina, Goriška cesta 50
OTSD Območje trgovsko storitvenih dejavnosti

39
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Potek vodilnih linij je prikazan shematsko!
Za izvedbo je potrebno izdelati potrebno
projektno dokumentacijo.
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vsebina risbe

Pregledna situacija

merilo

1:2500

št.lista

1

datum

september 2018

A

VIPAVSKA CESTA, BEVKOVA ULICA

LETALIŠČE IN RDEČI KRIŽ - SKLADIŠČE

opombe

Legenda:

PP
A

nova vodilna linija, standardne/nestandardne taktilne oznake
sledenje obstoječi vodilni liniji ali robu
rob peščeve površine, ki se izdela s hladno strukturno plastiko
poti so obravnavane v projektu prenove mestnega središča
nesemaforiziran prehod za pešce
neoznačen prehod za pešce
oznaka prostorskega prikaza
vodenje - dodatna oz. obstoječa možnost dostopa
avtobusno postajališče

Opombe:
1 Na pločniku je potrebno z opozorilnimi oznakami označiti prehod proti
Veterini. Ukiniti je potrebno parkirišče in izdelati vodilno linijo do objekta. Ob
objektu je potrebno umakniti vse elemente, ki preprečujejo dostop do vhoda v
Veterino.
2 Prehod za pešce je potrebno označiti z opozorilnimi taktilnimi oznakami.
3 Na pločniku se z opozorilnimi oznakami označi dostop do Nogometnega
stadiona.

Nogometni stadion,
Goriška cesta 44

3

Veterinarska ambulanta Ajdovščina,
Goriška cesta 48
2
PP 01
1

Goriška

cesta

opombe

Potek vodilnih linij je prikazan shematsko!
Za izvedbo je potrebno izdelati potrebno
projektno dokumentacijo.
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Goriška cesta
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1:1000

št.lista

2.1

datum

september 2018

PROSTORSKI PRIKAZ 01: Dostop do Veterine Ajdovščina
1

Oznaka dostopa do Veterine na pločniku z opozorilnimi
taktilnimi oznakami.
Ukinitev parkirišča.
Izdelava vodilne linije z vodilnimi taktilnimi oznakami.
Vodenje ob objektu - odstraniti je potrebno vse ovire (korita
za rastline).
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Prostorski prikaz 01
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2.1.1

datum

september 2018

Legenda:

Pokopališče, Lokavška cesta 9

4

PP
A

nova vodilna linija, standardne/nestandardne taktilne oznake
sledenje obstoječi vodilni liniji ali robu
rob peščeve površine, ki se izdela s hladno strukturno plastiko
poti so obravnavane v projektu prenove mestnega središča
nesemaforiziran prehod za pešce
neoznačen prehod za pešce
oznaka prostorskega prikaza
vodenje - dodatna oz. obstoječa možnost dostopa
avtobusno postajališče

Opombe:
1 Dostopa do Pokopališča z Gregorčičeve ulice (ni ju potrebno dodatno
označevati).
2 V primerih, ko je zunanji rob pločnika v nivoju vozišča (takšen primer so na
primer dovozi), se vodilno linijo, ki povezuje robnika pločnika, lahko izdela z
reliefno ločilno črto iz hladne strukturne plastike skladno s SIST 1186.
3 Prehod za pešce je potrebno označiti z opozorilnimi taktilnimi oznakami.
4 Glavni dostop do Pokopališča je potrebno urediti v sklopu prenove!
5 Vodilno linijo se izdela s standardnimi ali nestandardnimi taktilnimi oznakami.

2

PP 02
2
1

Gregor

PP 03

5

3

5
čičeva

ulica

1

Gorišk

a cesta
opombe

Potek vodilnih linij je prikazan shematsko!
Za izvedbo je potrebno izdelati potrebno
projektno dokumentacijo.
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Gregorčičeva ulica
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2.2

datum

september 2018

PROSTORSKI PRIKAZ 02: Gregorčičeva ulica - vodilna linija na dovozu
V primerih, ko je zunanji rob pločnika v nivoju vozišča
(takšen primer so na primer dovozi), se vodilno linijo, ki
povezuje robnika pločnika, lahko izdela z reliefno ločilno črto
iz hladne strukturne plastike skladno s SIST 1186.

PROSTORSKI PRIKAZ 03: Gregorčičeva ulica - vodilna linija med objektoma
V primerih, ko je vodenje med objektoma oteženo, je vodilno
linijo možno izdelati z nestandardnimi taktilnimi oznakami.
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datum

september 2018

Legenda:

Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a
P 05
PP

ZZZS, OE Nova Gorica,
izpostava Ajdovščina,
Gregorčičeva ulica 22

7

A

Opombe:

2
5

6
2

Okrajno sodišče v Ajdovščini, Zemljiška knjiga,
Geodetska pisarna Ajdovščina, FURS izpostava Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 28

Društvo invalidov Ajdovščina,
Gregorčičeva ulica 32c

4

Društvo MOST Ajdovščina,
Gregorčičeva ulica 21

PP 04
3
1

2

2

2
Gregorčičeva

ulica

Zobna ambulanta za odrasle,
Lokarjev drevored 2

2

2

2

2

2

Goriška cesta

2

9

10

Želežniška postaja, Župančičeva ulica 6

11

10

8

PP 06
Avtobusno postajališče Ajdovščina,
Župančičeva ulica 8

nova vodilna linija, standardne/nestandardne taktilne oznake
sledenje obstoječi vodilni liniji ali robu
rob peščeve površine, ki se izdela s hladno strukturno plastiko
poti so obravnavane v projektu prenove mestnega središča
nesemaforiziran prehod za pešce
neoznačen prehod za pešce
oznaka prostorskega prikaza
vodenje - dodatna oz. obstoječa možnost dostopa
avtobusno postajališče

1 Notranji rob pločnika se po celotni dolžini parkirišča označi z vodilno linijo.
Na vodilni liniji se z opozorilnimi oznakami označi dostop do vhoda v objekt. Do
vhoda seulica
predvidi vodilno linijo.
Gregorčičeva
2 Prehod za pešce je potrebno označiti z opozorilnimi taktilnimi oznakami.
3 Vodenje ob trgovini s skladiščem je zelo problematično, saj na peščevi
površini ustavljajo transportna vozila. Ustavljanje na peščevih površinah je
potrebno preprečiti, ob objektu pa izdelati vodilno linijo, ki bo omogočala hojo
po peščevih površinah na prikazanih težavnejših odsekih.
4 Dostop do ZZZS se na pločniku označi z opozorilnimi oznakami.
5 Notranji rob je slabo zaznaven, izdela se ga z nestandardnimi taktilnimi
oznakami.
6 Predlagamo, da se rob vozišča izdela z reliefno ločilno črto iz hladne
strukturne plastike skladno s SIST 1186.
7 V sklopu prenove Ceste 5. maja se predvidi dostop do Občine. Shema
dostopa je razvidna iz prostorskega prikaza 05.
8 Dostop do Avtobusnega postajališča se uredi skladno s shemo na
prostorskem prikazu 06. Zagotoviti je potrebno tudi dostope do peronov: od
glavnega vhoda je potrebno izvesti vodilno linijo do peronov, na stebrih ob
peronih je potrebno izvesti oznake peronov z osnovnimi informacijami.
Predlagamo, da se načrt vodilnih linij v sklopu Avtobusnega postajališča izdela
v ločenem projektu. V projektu naj se izdela tudi predlog predstavitve
pomembnih informacij.
9 Orientacija s pomočjo obstoječih robov je težavna - izdela naj se vodilno
linijo s standardnimi taktilnimi oznakami.
10 Prehod za pešce je potrebno označiti z opozorilnimi taktilnimi oznakami.
11 Do objekta Železniške postaje je potrebno izvesti vodilno linijo s
standardnimi taktilnimi oznakami. Ob objektu je potrebno preprečevati
ustavljanje vozil. Vhod v objekt je slabo označen. Od glavnega vhoda, kjer je
omogočen nakup kart, je potrebno izvesti vodilno linijo do perona, ki ga je
potrebno označiti z osnovnimi informacijami. Zagotoviti je potrebno dostope za
gibalno ovirane.
opombe

Potek vodilnih linij je prikazan shematsko!
Za izvedbo je potrebno izdelati potrebno
projektno dokumentacijo.
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Gregorčičeva ulica, Goriška cesta

merilo

1:1000

št.lista

2.3

datum

september 2018

PROSTORSKI PRIKAZ 04: Gregorčičeva ulica - vodenje ob trgovini s skladiščem
Vodenje ob trgovini s skladiščem je zelo problematično, saj
na peščevi površini ustavljajo transportna vozila. Ustavljanje
na peščevih površinah je potrebno preprečiti, ob objektu pa
izdelati vodilno linijo, ki bo omogočala hojo po peščevih
površinah na težavnejših odsekih.

PROSTORSKI PRIKAZ 05: Dostop do Občine Ajdovščina
1

Robnik se zniža po celotni širini predvidenega prehoda.
Prehod se označi z opozorilnimi oznakami skladno s SIST
1186.
Do vhoda v objekt predlagamo izdelavo vodilne linije (izdela
se jo lahko s standardnimi ali nestandardnimi oznakami).
Ukinitev parkirišč na površini, ki je namenjena vodenju do
vhoda v objekt.
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2
2

1

projekt

Strateški načrt dostopnosti za občino Ajdovščina

št.projekta

01/06/18

investitor

Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

avtorji

ANDREJA ALBREHT, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

vsebina risbe

Prostorska prikaza 04 in 05
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2.3.1

datum

september 2018

3
1

PROSTORSKI PRIKAZ 06: Dostop do Avtobusnega postajališča
1

Na pločniku se dostop do Avtobusnega postajališča označi z
opozorilnimi taktilnimi oznakami.
Dostop do objekta se izdela z vodilnimi taktilnimi oznakami.

2

* Potek linije je shematski, vodenje za slepe je potrebno rešiti v ločenem
projektu! V projektu se izdela tudi vodenje do peronov in tablice s prikazom
osnovnih informacij, ki se jih pritrdi na stebre objekta ob peronih.
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1
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Prostorski prikaz 06
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datum
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Legenda:

Center za socialno delo
Severne Primorske in Urad za
delo, Gregorčičeva ulica 18

PP

Sonček Zeliščno zdravilstvo,
Gregorčičeva ulica 16
1

Pilonova galerija Ajdovščina,
Prešernova ulica 3

A

Opombe:
1 Na dostopno pot naj se ne postavlja elementov.
2 Med objektoma se izdela vodilno linijo iz standardnih ali nestandardnih oznak.
3 Ob objektu se odstrani elemente, ki ovirajo dostop do vhoda ob fasadi
objekta. V primeru, da umik elementov ni možen, se elemente označi skladno s
SIST 1186.
4 Prehod za pešce je potrebno označiti z opozorilnimi taktilnimi oznakami. Ker
gre za kompleksno prečkanje vozišča, je potrebno na vozišču izdelati vodilno
linijo z reliefno ločilno črto iz hladne strukturne plastike skladno s SIST 1186. V
primeru prenove tega dela prostora se taktilne oznake določi v sklopu projekta
prenove.
5 Krožišče je potrebno skladno s SIST 1186 označiti s standardnimi taktilnimi
oznakami. Gre za zelo kompleksno krožišče z neustreznimi površinami za pešce
(preozke ali pa jih sploh ni). Robnike je potrebno znižati po celotni širini zebre.
Potek vodilnih linij je obravnavan v ločenem projektu.
6 Notranji rob peščeve površine se poudari, izdela se ga s standardnimi ali
nestandardnimi taktilnimi oznakami.
7 Prehod za pešce je potrebno označiti z opozorilnimi taktilnimi oznakami.
8 Predlagamo izvedbo novega prehoda za pešce (kot podaljšek Prešernove
ulice). Prehod za pešce je potrebno označiti z opozorilnimi taktilnimi oznakami.
9 Do prostorov Krajevne skupnosti ni varne poti za pešce. Začasno se lahko
dostop uredi z vodilno linijo iz hladne strukturne plastike, pri prenovi območja
se uredi varen dostop za pešce z zaznavnim robom.

2

Gregorčičeva ulica

Dvorana prve slovenske vlade,
Trg 1. slovenske vlade 1

Tržnica Ajdovščina
Lokarjeva hiša,
Prešernova ulica 15
Krajevna skupnost Ajdovščina
in Muzejska zbirka,
Prešernova ulica 26
Pošta Ajdovščina,
Goriška cesta 24

P 08
7

3

PP 07
7

nova vodilna linija, standardne/nestandardne taktilne oznake
sledenje obstoječi vodilni liniji ali robu
rob peščeve površine, ki se izdela s hladno strukturno plastiko
poti so obravnavane v projektu prenove mestnega središča
nesemaforiziran prehod za pešce
neoznačen prehod za pešce
oznaka prostorskega prikaza
vodenje - dodatna oz. obstoječa možnost dostopa
avtobusno postajališče

* Poteki poti, ki so označeni z zeleno barvo, so podrobneje obravnavani v
projektu prenove mestnega središča.

Policijska postaja Ajdovščina,
Goriška cesta 16

9

4
5

Goriška cesta

6

7

OTSD, Komunalno stanovanjska družba
Ajdovščina in Kmetijsko svetovalna služba KSS
Ajdovščina, Goriška cesta 23b

7

opombe

Potek vodilnih linij je prikazan shematsko!
Za izvedbo je potrebno izdelati potrebno
projektno dokumentacijo.
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Goriška cesta, Lavričev trg

merilo

1:1000

št.lista

2.4

datum

september 2018

8

PROSTORSKI PRIKAZ 07: Goriška cesta - krožišče
Krožišče je potrebno skladno s SIST 1186 označiti s
standardnimi taktilnimi oznakami. Gre za zelo kompleksno
krožišče z neustreznimi površinami za pešce (preozke ali pa
jih sploh ni). Robnike je potrebno znižati po celotni širini
zebre. Potek vodilnih linij je obravnavan v ločenem projektu.

PRIKAZ 08: Policijska postaja - dostop za gibalno ovirane
Predlog arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar (18.05.2018).
Predvideni sta parkirišči za gibalno ovirane in dostopna
klančina, ki omogoča dostop z zadnje strani objekta. Dostop
za slepe in slabovidne je predviden ob Goriški cesti.
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Prostorska prikaza 07 in 08

merilo

.

št.lista

2.4.1

datum

september 2018

Legenda:

Otroški vrtec Ajdovščina, enota Ob Hublju,
Ob Hublju 1
Oskrbovana stanovanja, večstanovanjski objekt,
Cesta IX. Korpusa 1

P 10

PP

4

A

nova vodilna linija, standardne/nestandardne taktilne oznake
sledenje obstoječi vodilni liniji ali robu
rob peščeve površine, ki se izdela s hladno strukturno plastiko
poti so obravnavane v projektu prenove mestnega središča
nesemaforiziran prehod za pešce
neoznačen prehod za pešce
oznaka prostorskega prikaza
vodenje - dodatna oz. obstoječa možnost dostopa
avtobusno postajališče

Opombe:

Lavričeva knjižnica Ajdovščina,
Cesta IV. Prekomorske 1

3

1

IV. P
reko
mo r
ske

Ces
ta

PP 09

1 Prehod za pešce je potrebno označiti z opozorilnimi oznakami.
2 Izdelava vodilne linije iz standardnih ali nestandardnih oznak.
3 Shema dostopa do Knjižnice je razvidna iz prostorskega prikaza 09.
4 Predlagamo izvedbo povezovalne poti med objektom in potjo ob Hublju.

1

opombe

Potek vodilnih linij je prikazan shematsko!
Za izvedbo je potrebno izdelati potrebno
projektno dokumentacijo.
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Goriška cesta, Pot ob Hublju
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1:1000

št.lista

2.5

datum

september 2018

Goriška cesta

1
1

2

PROSTORSKI PRIKAZ 09: Dostop ob Hublju do Lavričeve knjižnice Ajdovščina
Do Lavričeve knjižnice ni ustreznega dostopa za pešce.
Predlagamo vsaj izdelavo roba pasu za pešce, ki se ga izdela
z reliefno črto iz hladne strukturne plastike skladno s SIST
1186. Rob se izdela do Ceste IV. Prekomorske. Na površini
se označi dostop do vhoda v Knjižnico (1).

1

PROSTORSKI PRIKAZ 10: Dostop Dostop ob Hublju do Sožitja
Predlagamo izvedbo povezovalne poti med objektom in potjo
ob Hublju.
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Prostorska prikaza 09 in 10

merilo

.

št.lista

2.5.1

datum

september 2018

Legenda:

1

PP
A

c
Vipavska

1 Prehod za pešce je potrebno označiti z opozorilnimi taktilnimi oznakami.
2 Do vhodov v objekte ni varne poti za pešce. Predlagamo vsaj izvedbo pasu za
pešce, ki se ga izdela z reliefno ločilno črto iz hladne strukturne plastike
skladno s SIST 1186.
3 Do Upravne enote ni ustreznega dostopa za pešce. Predlagamo vsaj izdelavo
roba pasu za pešce, ki se ga izdela z reliefno črto iz hladne strukturne plastike
skladno s SIST 1186. Rob se izdela do objekta in ob Vipavski cesti. Pas za
pešce mora biti ustrezno širok (vsaj 90cm)!
4 Ob Vipavski cesti predlagamo izdelavo izdelavo roba pasu za pešce, ki se ga
izdela z reliefno črto iz hladne strukturne plastike skladno s SIST 1186. Pas za
pešce mora biti ustrezno širok (vsaj 90cm)! Na površini, ki je namenjena
peščem, je potrebno preprečevati ustavljanje vozil.
5 Dostop do Karitasa je možen samo prek vozišča, prehod ni označen.
Predlagamo izdelavo začasne vodilne linije, ki omogoča dostop do klančine.
6 Do vhoda v VDC je potrebno izvesti vodilno linijo, preprečevati parkiranje
vozil.

6

Karitas Vipavske dekanije,
Vipavska cesta 11c

1

PP 11

Opombe:

Varstveno delovni center,
Pot v Žapuže 13a

Upravna enota Ajdovščina in
Inšpektorat RS za okolje in prostor,
OE Nova Gorica, pisarna
Ajdovščina, Vipavska cesta 11b

PP 12

esta

5

* Pri prenovi območja naj se upošteva poteke vodilnih linij in uredi ustrezne
površine za pešce.

4
3

1

nova vodilna linija, standardne/nestandardne taktilne oznake
sledenje obstoječi vodilni liniji ali robu
rob peščeve površine, ki se izdela s hladno strukturno plastiko
poti so obravnavane v projektu prenove mestnega središča
nesemaforiziran prehod za pešce
neoznačen prehod za pešce
oznaka prostorskega prikaza
vodenje - dodatna oz. obstoječa možnost dostopa
avtobusno postajališče

Univerzitetno središče v Ajdovščini,
Vipavska cesta 11c

1

1

Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov RS, Izpostava Ajdovščina
in Zdravstveni inšpektorat RS, OE
Nova Gorica, Inšpekcijska pisarna
Ajdovščina, Vipavska cesta 4a

opombe
ca

Potek vodilnih linij je prikazan shematsko!
Za izvedbo je potrebno izdelati potrebno
projektno dokumentacijo.
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Vipavska cesta
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1:1000

št.lista

2.6

datum

september 2018

li

Osnovna šola Šturje Ajdovščina,
Bevkova ulica 22

vk

Be

ROD in Območno obrtna
podjetniška zbornica Ajdovščina,
Vipavska cesta 4
2

u
va

o

3

3

PROSTORSKI PRIKAZ 11: Dostop do Upravne enote Ajdovščina
Do Upravne enote ni ustreznega dostopa za pešce.
Predlagamo vsaj izdelavo roba pasu za pešce, ki se ga izdela
z reliefno črto iz hladne strukturne plastike skladno s SIST
1186. Rob se izdela do objekta in ob Vipavski cesti. Pas za
pešce mora biti ustrezno širok (vsaj 90cm)!

PROSTORSKI PRIKAZ 12: Dostop ob Vipavski cesti
Ob Vipavski cesti predlagamo izdelavo izdelavo roba pasu za
pešce, ki se ga izdela z reliefno črto iz hladne strukturne
plastike skladno s SIST 1186. Pas za pešce mora biti
ustrezno širok (vsaj 90cm)! Na površini, ki je namenjena
peščem, je potrebno preprečevati ustavljanje vozil.
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Prostorska prikaza 11 in 12

merilo
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2.6.1

datum

september 2018

1

Legenda:

A

cesta
Vipavska

li
au
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ov

k
ev

B

3

PP 13
4

Dom starejših občanov Ajdovščina,
Ulica Milana Klemenčiča 1

PP
A

nova vodilna linija, standardne/nestandardne taktilne oznake
sledenje obstoječi vodilni liniji ali robu
rob peščeve površine, ki se izdela s hladno strukturno plastiko
poti so obravnavane v projektu prenove mestnega središča
nesemaforiziran prehod za pešce
neoznačen prehod za pešce
oznaka prostorskega prikaza
vodenje - dodatna oz. obstoječa možnost dostopa
avtobusno postajališče

Opombe:
1 Avtobusno postajališče je potrebno označiti s taktilnimi oznakami skladno s
SIST 1186.
2 Vodenje prek krožišča je kompleksno, zato ga je potrebno obravnavati v
ločenem projektu. V sklopu projekta je potrebno določiti pomembnejše
povezave, predvsem med DSO in nakupovalnim središčem.
3 Prehod za pešce je potrebno označiti z opozorilnimi taktilnimi oznakami.
4 Predlagamo izdelavo vodilne poti, kot je razvidno iz sheme prostorskega
prikaza 13.
5 Cesta omogoča dostop do nakupovalnega središča in Centra za socialno delo
- dislocirana enota. Peš dostop do nakupovalnega središča je možno zagotoviti
(v primeru, da je povezava med DSO in nakupovalnim središčem pomembna,
naj se izdela ločen projekt vodenja), bistveno težjo pa je dostop do dislocirane
enote Centra za socialno delo. Na poti do objekta je veliko število kompleksnih
prečkanj, tudi v primeru ureditve pločnikov bi bil dostop do CSD zelo težaven.
Predlagamo, da se dislocirano enoto Centra za socialno delo umesti na
dostopnejšo lokacijo bližje mestnemu središču.

2

5

1

opombe

Potek vodilnih linij je prikazan shematsko!
Za izvedbo je potrebno izdelati potrebno
projektno dokumentacijo.
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Vipavska cesta, Bevkova ulica

merilo

1:1000

št.lista

2.7

datum

september 2018

A

PROSTORSKI PRIKAZ 13: Dostop do Doma starejših občanov
Predlagamo izvedbo vodilne linije ali izdelavo pasu za pešce
(ki se ga izdela s hladno strukturno plastiko). Robnike je
potrebno na poti znižati.
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Prostorski prikaz 13

merilo

.

št.lista

2.7.1

datum

september 2018

Legenda:

PP 14

1

PP
A

nova vodilna linija, standardne/nestandardne taktilne oznake
sledenje obstoječi vodilni liniji ali robu
rob peščeve površine, ki se izdela s hladno strukturno plastiko
poti so obravnavane v projektu prenove mestnega središča
nesemaforiziran prehod za pešce
neoznačen prehod za pešce
oznaka prostorskega prikaza
vodenje - dodatna oz. obstoječa možnost dostopa
avtobusno postajališče

Opombe:
1 Do VDC predlagamo izdelavo pasu za pešce, kot je razvidno iz sheme
prostorskega prikaza 14. Pri prenovi območja se izvede varno pot za pešce do
vhoda v VDC.
2 Prehod za pešce je potrebno označiti z opozorilnimi taktilnimi oznakami.
3 Prehod za pešce je potrebno označiti z opozorilnimi taktilnimi oznakami. Čez
vozišče se izdela vodilno linijo s hladno strukturno plastiko.
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Fizioterapija in center za krepitev zdravja,
Bevkova ulica 13

Otroški vrtec Ajdovščina, enota Ribnik I in II,
Pot v Žapuže 14
3

opombe

Potek vodilnih linij je prikazan shematsko!
Za izvedbo je potrebno izdelati potrebno
projektno dokumentacijo.
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Bevkova ulica, Pot v Žapuže
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št.lista

2.8

datum

september 2018

PROSTORSKI PRIKAZ 14: Dostop do VDC s Ceste v Žapuže
1

Izdelava roba pasu za pešce, ki se ga izdela z reliefno črto iz
hladne strukturne plastike skladno s SIST 1186.
Oznaka dostopa do VDC z opozorilnimi taktilnimi oznakami.
Vodilna linija, izdelana z vodilnimi taktilnimi oznakami, do
vhoda v objekt.

2
3

Na površinah, ki so namenjene vodenju, je potrebno preprečevati ustavljanje
vozil!

2

3

1
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Prostorski prikaz 14

merilo

.
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2.8.1

datum

september 2018

Legenda:

Lekarna Ajdovščina,
Tovarniška cesta 3e

1

PP 15

PP

2
Tovarniška cesta

Zdravstveni dom Ajdovščina,
Tovarniška cesta 3

PP 16
3

1
4

PP 17

Rdeči križ, Tovarniška cesta 3g

A

nova vodilna linija, standardne/nestandardne taktilne oznake
sledenje obstoječi vodilni liniji ali robu
rob peščeve površine, ki se izdela s hladno strukturno plastiko
poti so obravnavane v projektu prenove mestnega središča
nesemaforiziran prehod za pešce
neoznačen prehod za pešce
oznaka prostorskega prikaza
vodenje - dodatna oz. obstoječa možnost dostopa
avtobusno postajališče

Opombe:
1 Prehod za pešce je potrebno označiti z opozorilnimi taktilnimi oznakami.
2 Prehod za pešce je potrebno označiti z opozorilnimi taktilnimi oznakami. Čez
vozišče se izdela vodilno linijo s hladno strukturno plastiko. Ob objektu je
potrebno umakniti oziroma ustrezno označiti elemente na vodilni poti do
vhodov. Vhoda v Lekarno in Zdravstveni dom je potrebno opremiti z
opozorilnimi in vodilnimi oznakami. V primeru, da se prehod za pešce prestavi
neposredno pred vhod v Zdravstveni dom, ga je potrebno označiti z
opozorilnimi taktilnimi oznakami.
3 Dostop do Rdečega križa se uredi skladno s shemo, ki je razvidna iz
prostorskega prikaza 16.
4 Ker sta peščeva površina in vozišče višinsko izenačena, predlagamo izdelavo
roba pasu za pešce z reliefno ločilno črto iz hladne strukturne plastike skladno s
SIST 1186. Odcep do vhoda v objekt se označi z opozorilnimi oznakami
skladno s SIST 1186. Do vhoda v objekt se izdela vodilno linijo.

Gasilsko reševalni
center Ajdovščina,
Tovarniška cesta 3h

opombe

Potek vodilnih linij je prikazan shematsko!
Za izvedbo je potrebno izdelati potrebno
projektno dokumentacijo.
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Tovarniška cesta

merilo

1:1000

št.lista

2.9

datum
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PROSTORSKI PRIKAZ 15: Dostop do Zdravstvenega doma in Lekarne
1
2

Robnik se zniža po celotni širini prehoda.
Križišče poti se označi z opozorilnimi oznakami skladno s
SIST 1186.
Prehod za pešce se označi z opozorilnimi oznakami skladno
s SIST 1186 (po celotni širini zebre).
Čez vozišče je potrebno izdelati vodilno linijo iz hladne
strukturne plastike.

3
4

* Potek linije je shematski, vodenje za slepe je potrebno rešiti v ločenem
projektu!
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2
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PROSTORSKI PRIKAZ 16: Dostop do Rdečega križa
Predlagamo vsaj izdelavo roba pasu za pešce, ki se ga izdela
z reliefno črto iz hladne strukturne plastike skladno s SIST
1186. Robnike je potrebno znižati po celotni širini pasu.
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PROSTORSKI PRIKAZ 17: Dostop do Gasilsko reševalnega centra
1

Ker sta peščeva površina in vozišče višinsko izenačena,
predlagamo izdelavo roba pasu za pešce z reliefno ločilno
črto iz hladne strukturne plastike skladno s SIST 1186.
Odcep do vhoda v objekt se označi z opozorilnimi oznakami
skladno s SIST 1186.
Do vhoda v objekt se izdela vodilno linijo.
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Prostorski prikaz 17

merilo

.

št.lista

2.9.2

datum

september 2018

PP 20
Zavod za šport Ajdovščina,
Cesta 5. maja 14

5

Legenda:

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina,
Cesta 5. maja 15

Površine Zavoda za šport, Cesta 5. maja 14

PP

Srednja šola Veno Pilon,
Cesta 5. maja 12

A

nova vodilna linija, standardne/nestandardne taktilne oznake
sledenje obstoječi vodilni liniji ali robu
rob peščeve površine, ki se izdela s hladno strukturno plastiko
poti so obravnavane v projektu prenove mestnega središča
nesemaforiziran prehod za pešce
neoznačen prehod za pešce
oznaka prostorskega prikaza
vodenje - dodatna oz. obstoječa možnost dostopa
avtobusno postajališče

Opombe:

Otroški vrtec Ajdovščina, enota SŠ Veno Pilon,
Cesta 5. maja 12
PP 19
4

2
o

n
uilia
Q
a
Ulic

3

1 Predvidena je prenova Ceste 5. maja z dostopom do nove glasbene šole,
Waldorfske šole in mosta (povezava teče naprej do šolskega središča). Ker do
mosta ni sklenjenega roba, je dostop otežen - predlagamo izdelavo vodilne
linije s standardnimi ali nestandardnimi taktilnimi oznakami (upošteva se jo pri
prenovi tega dela ceste, njen potek se določi v sklopu prenove).
2 Prehod za pešce se označi z opozorilnimi oznakami skladno s SIST 1186.
Količke je potrebno označiti s kontrastnimi oznakami. Vodilno linijo se izdela v
sklopu projekta prenove Ceste 5. maja.
3 Prehod za pešce je potrebno označiti z opozorilnimi taktilnimi oznakami.
4 Predlagamo izdelavo vodilne linije s hladno strukturno plastiko.
5 Predlagamo izdelavo vodilne linije s hladno strukturno plastiko ali
standardnimi/nestandardnimi taktilnimi oznakami. Z vodilne poti je potrebno
odstraniti ovire, enako velja za oviro ob parkirišču za gibalno ovirane.
* Obravnavan je samo stranski dostop! Dodatna priporočila glede ureditve
objekta so podrobneje opisana v tekstualnem delu.

Glasbena šola Ajdovščina,
Cesta 5. maja 7

Cesta 5. maj
a

3

opombe

Potek vodilnih linij je prikazan shematsko!
Za izvedbo je potrebno izdelati potrebno
projektno dokumentacijo.
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Ulica Quiliano

merilo

1:1000

št.lista

2.10

datum

september 2018

1

Waldorfska šola,
Cesta 5. maja 6
P 18

PROSTORSKI PRIKAZ 18: Cesta 5. maja
Na Cesti 5. maja je predviden dostop do nove glasbene šole
in dostop do mosta (povezava teče naprej do šolskega
središča). Ker do mostu ni sklenjenega roba, je dostop
otežen - predlagamo izdelavo vodilne linije s standardnimi
ali nestandardnimi taktilnimi oznakami (upošteva se jo pri
prenovi tega dela ceste, njen potek se določi v sklopu
prenove).

PROSTORSKI PRIKAZ 19: Dostop do šolskega središča, Ulica Quiliano

1

1

Prehod za pešce se označi z opozorilnimi oznakami skladno
s SIST 1186.
Količke je potrebno označiti s kontrastnimi oznakami.
Vodilno linijo se izdela v sklopu projekta prenove Ceste 5.
maja.

2
3

* Potek linije je shematski, vodenje za slepe je potrebno rešiti v ločenem
projektu!

2
2
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Prostorska prikaza 18 in 19
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.
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datum
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1
3

PROSTORSKI PRIKAZ 20: Dostop do Zavoda za šport - stranski vhod
1

Rob je vodilo za slepe in slabovidne. S poti je potrebno
odstraniti ovire (2), enako velja tudi za oviro ob parkirišču za
gibalno ovirane.
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Prostorski prikaz 20

merilo

.

št.lista

2.10.2

datum

september 2018

Legenda:

PP
A

nova vodilna linija, standardne/nestandardne taktilne oznake
sledenje obstoječi vodilni liniji ali robu
rob peščeve površine, ki se izdela s hladno strukturno plastiko
poti so obravnavane v projektu prenove mestnega središča
nesemaforiziran prehod za pešce
neoznačen prehod za pešce
oznaka prostorskega prikaza
vodenje - dodatna oz. obstoječa možnost dostopa
avtobusno postajališče

Opombe:
Predlagamo izvedbo dvigala, ki bo omogočal dostop z nadstropja (kjer so sobe)
do pritličja objekta (kjer je restavracija).
* Dostop od parkirišča do objekta je za osebe z okvaro vida možen samo s
spremljevalcem.

Mladinski center in hostel Ajdovščina,
TIC, Cesta IV. Prekomorske 61a

opombe

Potek vodilnih linij je prikazan shematsko!
Za izvedbo je potrebno izdelati potrebno
projektno dokumentacijo.
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Mladinski center in hostel
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Letališče Ajdovščina,
Goriška cesta 50

1
3
2
Rdeči križ - skladišče (skladišče civilne zaščite),
Goriška cesta 79

3

4
Legenda:
sledenje obstoječi vodilni liniji ali robu
nov pločnik za pešce
neoznačen prehod za pešce
Opombe:
1 Vodenje je možno ob obstoječem robu, redno naj se vzdržuje drevnino.
2 Neoznačen prehod za pešce - prehod z zebro se izvede sočasno z izvedbo
pločnika, ki bo omogočal dostop do Rdečega križa - skladišča.
3 Dostop do Rdečega križa je možen samo v primeru, da se izvede varno pot
(pločnik) na označenih odsekih.
4 Na vratih ograje naj se uredi zvonec za priklic zaposlenih.
opombe

Potek vodilnih linij je prikazan shematsko!
Za izvedbo je potrebno izdelati potrebno
projektno dokumentacijo.
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Letališče in Rdeči križ - skladišče
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