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Ugotovitve 
 
Na podlagi prometne analize je ugotovljeno: 
 
1. Izgradnja južne obvoznice bo povzročila razbremenitev mestnih cest, zlasti Celjske in 

Podgorske ceste in tako izboljšala delovne in bivalne razmere v mestu.  
2. Južna obvoznica mora imeti tri do štiri vmesne priključke, ki omogočajo večjo razbremenitev 

cest mestnega jedra. Priključne ceste je potrebno preurediti, da bodo lahko prevzele to vlogo in 
da ne bodo preveč moteče za svoje okolje.  

3. Nobena izmed mestnih cest tudi pri sedanjem omrežju leta 2030 ne bo problematična glede 
prepustnosti. Zato izgradnja dodatne vzhodne obvoznice v obliki hitre ceste ni potrebna. 

4. Potrebno je izboljšati dostopnost do Slovenj Gradca, zlasti z velenjske strani. Glede na to, da 
bo tudi čez 30 let na tej relaciji prometa le za zmogljivo dvopasovnico, je (vsaj v 1. fazi) 
smiselno razmišljati o rekonstrukciji obstoječe ceste. Rekonstrukcija bi morala zagotoviti 
tehnične elemente, ki ustrezajo standardu glavne ceste z dodatnimi počasnimi pasovi v klancih. 

5. V prihodnje bo v mestu na voljo premalo parkirnih mest. Do leta 2030 bo treba zagotoviti 
dodatnih 265 parkirnih mest. Večji del dodatne parkirne ponudbe je treba zagotoviti z novo 
parkirno hišo, manjši del pa razpršeno okoli mestnega središča.  

6. Industrijsko cono na severnem delu mesta naj se poveže z železniško progo Otiški vrh-Slovenj 
Gradec, ki bo omogočala blagovni in potniški promet. V območju ob industrijski coni se zgradi 
parkirišče za uveljavitev sistema parkiraj in se pelji ter železniško postajo. 

7. Na Glavnem trgu naj se število parkirnih mest zmanjša na eno tretjino sedanjih, da bo na voljo 
več prostora za pešce in dejavnosti na prostem.  

8. Po izgradnji južne obvoznice se Celjsko in Podgorsko cesto preuredi v cesti bolj mestnega 
značaja. Cesti se uredi v tlaku z nizkimi pločniki.  

9. Rekreacijsko območje bazena in Druge osnovne šole je treba povezati z naravnim zaledjem, ki 
je vzhodno od glavne ceste G1-4. Povezava naj se uredi z zunajnivojskim podhodom, ki mora 
biti tako urejen, da bo privlačen.  

 
Priporočila 
 
Priporočamo, da se predlagane rešitve še podrobneje preučijo: 
 
 Izdelava mikroskopskega simulacijskega prometnega modela, s katerim se optimizira ureditev 

križišč, parkirišč, postaj, prehodov idr. 
 Tehnična zasnova južne obvoznice v merilu 1:5000 z oceno investicijskih stroškov. 
 Analiza stroškov in koristi oziroma ekonomske upravičenosti izgradnje južne obvoznice. 

 
S predlaganimi ukrepi (in dodatnimi analizami) bo v Slovenj Gradcu zagotovljen nadaljnji razvoj, ki bo 
mestu prinesel boljše delovne in bivalne razmere. 
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