
 

 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in 
Uradni list RS, št. 31/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. 
maja 2011 sprejel 
 
 

S K L E P 
 
 

1. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica potrdi stališče, ki ga je do pripomb in predlogov 
javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega 
načrta Mestne občine Nova Gorica in Okoljskega poročila o vplivih izvedbe Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica na okolje, dne 19. aprila 2011 zavzela 
Mestna občina Nova Gorica in je v aktu s številko 3500-8/2006-366 v prilogi. 
 

2. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je pri obravnavi stališča, ki ga je do pripomb in 
predlogov javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica in Okoljskega poročila o vplivih izvedbe 
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica na okolje, dne 19. aprila 2011 
zavzela Mestna občina Nova Gorica sprejel še naslednje dodatne sklepe, ki jih je potrebno pri 
izdelavi OPN upoštevati: 

• V urejevalni enoti NG-11 naj se upošteva namenska raba SSs-01, faktorji izrabe 
ostanejo isti kot v razgrnjenem osnutku, izdelava OPPN za območje NG-11 ni 
potrebna. 

• Območje OS-03 se v celoti izloči iz območja naselja in povrne v primarno rabo. 
• Potek in priključek Vojkove ceste iz smeri Solkan-Nova Gorica-Gradnikove brigade naj 

bo določen v OPPN za to območje, to je območje severno od predloga podaljška 
Lavričeve, zahodno od obvoznice, južno od meje SS-22  SSv 04 in vzhodno od 
podaljška Gradnikove brigade. 

• Spremeni se namenska raba zemljišč parc.št. 414/1, 414/3, 414/7, 447/2 in 449/2, vsa 
k.o. Kromberk, iz stavbne v kmetijsko. (pripomba 20) 

• Izloči naj se zahteva po arhitekturnem natečaju za enoto SO-22-SSv 04 in v tej enoti 
omeji višino gradenj na P+1. (pripomba 615) 

• Na zemljišču parc.št. 790 k.o. Rožna Dolina se ohrani stavbna namenska raba le v 
obsegu iz veljavnega prostorskega akta. (pripomba 123) 

• Na zemljišču parc.št. 3/2 k.o. Stara Gora naj se na severnem delu zemljišča ohrani 
kmetijska raba. (pripomba 239) 

• Na zemljiščih parc.št. 802 in 803 k.o. Rožna Dolina se ohrani stavbna namenska raba 
v enakem obsegu, kot v veljavnem prostorskem aktu. (pripomba 240) 

• Na zemljiščih parc.št. 489/181, 489/182, 489/183 in 489/184 vse k.o. Stara Gora se 
namenska raba spremeni iz stavbne v kmetijsko. (pripomba 278) 

• Na zemljiščih parc.št. 432/74 in 432/262 obe k.o. Stara Gora se namenska raba 
spremeni iz stavbne v kmetijsko. (pripomba 288) 

• Na zemljišču parc.št. 432/72 in na delu zemljišča parc.št. 432/70 obe k.o. Stara Gora 
se namenska raba spremeni iz stavbne v kmetijsko. (pripomba 290) 

 
 

 



• Na delu zemljišča parc.št. 551/13 k.o. Stara Gora naj se vzpostavi stavbna namenska 
raba, na preostalem delu pa kmetijska. (pripomba 400) 

• Na zemljiščih parc.št. 489/167, 489/171, 489/174, 489/175, 489/199 in 489/215 vse 
k.o. Stara Gora se namenska raba spremeni iz stavbne v kmetijsko. (pripomba 405) 

 
 

3. 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 3500-8/2006-367 
Nova Gorica, 16. maja 2011     
 

Matej Arčon 
ŽUPAN 

 


