
 
 

 
MESTNA OBČINA NOVA 

GORICA 
MESTNI SVET 

 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 6/02 
in 25/02) ter na podlagi prvega odstavka 23. člena v zvezi s prvim odstavkom 171. člena in 
175. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.110/02 in 8/03) je Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17.07.2003 sprejel 
 
 

O D L O K 
O LOKACIJSKEMU NAČRTU 

ZA PRVO FAZO OBVOZNICE RENČE 
 
 

I SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(podlaga za lokacijski načrt) 

S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana Mestne občine Nova Gorica sprejme lokacijski načrt za prvo fazo obvoznice 
Renče (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelalo podjetje UBI 
studio d.o.o. Nova Gorica pod številko projekta LD 10/2002. 
 

2. člen 
(vsebina lokacijskega načrta) 

Lokacijski načrt določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter 
velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje 
objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno in komunalno urejanje območja, 
okoljevarstvene ukrepe, dinamiko izvajanja gradnje in prostorskih ureditev, obveznosti 
investitorja in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka. 
 

3. člen 
(sestava lokacijskega načrta) 

Lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje: 
− tehnično poročilo; 
− grafične prikaze posameznih prostorskih ureditev; 
− pogoji in usmeritve ter mnenja pristojnih služb in organov; 
− predlog parcelacije. 
Priloga k lokacijskemu načrtu je: 
− poročilo o vplivih na okolje. 
 
 

II OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA 
 

4. člen 
(ureditveno območje) 



Obvozna cesta se prične na lokalni cesti Bukovica–Renče (LC 260030) tik za območjem 
križišča lokalne ceste z regionalno cesto R3-615, odsek 5740 Volčja Draga-Križ Cijan v 
Bukovici. Trasa poteka nato po obstoječi lokalni cesti in se pred prečkanjem reke Vipave 
odmakne proti vzhodu. Reko Vipavo prečka preko nove mostne konstrukcije in se nato v 
velikem loku pomakne na rob kmetijskih zemljišč. V nadaljevanju seka lokalno cesto Vrtoče–
Renče in se nato ob vzhodnem robu glinokopa Renče usmeri proti Krasu. Tik za odcepom 
proti Renčam se I faza ceste konča. 
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih 
katastrskih občinah: 
k.o. 2319 Bukovica 
359/4, 756, 697, 705, 712, 717, 725, 730, 731, 735, 749, 768, 759, 757, 734, 736, 767, 769, 
770, 706, 719, 758, 766, 609/1, 610/1, 610/4, 720, 77/2, 761, 737, 762, 752, 12/1, 728, 765, 
763, 764, 755, 754, 743, 724, 722, 723, 715, 358, 918, 771, 716, 714, 711, 713, 721, 718, 
56/5, 57/2, 62, 744/1, 744/2, 77/14 
k.o. 2322 Renče 
2619, 2620, 2640, 2638, 2639, 2637, 2621, 1276/2, 1278/2, 1284, 2278/2, 1279/2, 1225/1, 
1264, 1275/8, 1283/2 
Za cesto med parcelama št. 2638 in 1225/1, obe k.o. Renče, ni podatkov, ker je bila parcela ob 
komasaciji pomotoma izbrisana. 
 
 

III PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA 
 

5. člen 
(trasirni elementi ceste) 

Predpisani so sledeči trasirni elementi obravnavane trase obvozne ceste, ki so bili izbrani na 
podlagi računske hitrosti vr = 60 km/h: 
- minimalni polmer horizontalne krivine Rmin = 120 m 
- dolžine prehodnic Lmin = 50 m 
- minimalni polmer vertikalne krivine 
 konveksni lom R1 = 625 m 
 konkavni lom R2 = 425 m 
- maksimalni podolžni sklon s = 7,00 % 
- minimalni podolžni sklon s = 0,50 % 
- prečni sklon 
 minimalni q = 2,50 % 
 maksimalni q = 7,00 % 
- nagib prehodne rampe 
 minimalni i = 0,35 
 maksimalni i = 1,00 
 

6. člen 
(normalni prečni profili) 

Obvozna cesta (km 0.0 + 0.00 – 0.7 + 60.00) 
vozni pas 2 x 3,00 m = 6,00 m 
robni pas 2 x 0,30 m = 0,60 m 
zelenica 1 x 1,00 m = 1,00 m 
dvosmerna kolesarska steza 1 x 2,00 m = 2,00 m 



peš hodnik 1 x 1,60 m = 1,60 m 
bankina 0,5 +1,00 m = 1,50 m 
Skupaj 12,70 m 

Most 
vozni pas 2 x 3,00 m = 6,00 m 
robni pas 2 x 0,30 m = 0,60 m 
peš hodnik 2 x 1,80 m = 3,60 m 
Skupaj 10,20 m 

Obvozna cesta (km 0,8 + 50,0 – 1,5 + 60,00 
vozni pas 2 x 3,00 m = 6,00 m 
robni pas 2 x 0,30 m = 0,60 m 
bankina 2 x 1,00 m = 2,00 m 
Skupaj 8,60 m 

Na mestih namestitve varnostne ograje se bankino razširi na širino 1,40 m. 
Priključki (odcepa 1 in 3) 

vozni pas 2 x 2,75 m = 5,50 m 
robni pas 2 x 0,20 m = 0,40 m 
peš hodnik 1 x 1,60 m = 1,60 m 
bankina 0,50 + 1,00 m = 1,50 m 
Skupaj 9,00 m 

Priključki (odcep 2) 
vozni pas 2 x 2,75 m = 5,50 m 
robni pas 2 x 0,20 m = 0,40 m 
bankina 2 x 1,00 m = 2,00 m 
Skupaj 7,90 m 

 
7. člen 

(horizontalni potek trase) 
Trasa obravnavanega dela obvozne ceste se prične na območju obstoječe lokalne ceste in sicer 
pred križanjem z regionalno cesto. Na odseku do km 0,5 + 50,00 poteka po trasi lokalne ceste 
z blagimi krivinami velikosti R = 275, 375 in 2000 m. Pred prečkanjem reke Vipave se 
odkloni od obstoječe trase z levim zavojem velikosti R = 370 m in nato zravna z desnim 
radijem velikosti R = 170, tako da prečka Vipavo v premi. Neposredno za križanjem z 
vodotokom sledi desna krivina velikosti R = 120 m, ki se nadaljuje v dolg levo usmerjen lok 
velikosti R = 150 m, ki poteka po robu kmetijskih zemljišč. Nadaljuje se v premo, ki križa 
lokalno cesto Vrtoče-Renče. Končna stacionaža I faze – km 1,560 predstavlja pričetek desne 
krivine z R = 120 m. Peš hodnik in kolesarska steza ob obvoznici sta urejena ob levem robu 
vozišča do križišča pred predvidenim mostom. Od tu se kolesarje in pešce vodi proti Renčam. 
Obojestranski peš hodnik se uredi tudi na odseku premostitve Vipave. 
 

8. člen 
(vertikalni potek trase) 

Območje trase obvoznice je podvrženo občasnim poplavam. Izhodišče za oblikovanje 
vertikalnega poteka trase so bile usmeritve iz hidrotehničnega poročila, izdelanega za potrebe 
strokovnih podlag za lokacijski načrt. Poplavnost v zaledju nad jezom v smeri proti Bukovici 
sega do kote 48,80 m.n.m. Po priporočilih hidrotehničnega poročila naj se niveleta ceste na 
obravnavanem odseku ne bi spustila pod koto 49,00 m.n.m. Na mostu s predpostavljeno višino 
konstrukcije do 1,0 m je potrebno niveleto ceste urediti na koti minimalno 50,50 m.n.m. Prvih 



40,0 m obdelave se niveleta spušča s 3,07% sklonom, ki sledi iz navezave na regionalno cesto. 
V nadaljevanju se z menjavanjem nagiba 0,5% niveleta ohranja nad koto 49,00 m.n.m. Pred 
mostno konstrukcijo se niveleta dvigne z 2% vzponom nad koto 50,50. Sledi 0.5% spust do 
križanja z odvodnim jarkom v km 1,2 + 0,00 od koder se minimalni nagib iz vzpona v padec 
zamenja še dvakrat. Navezava nivelete z 0,64% vzponom sledi do lokalne ceste in se nato 
nadaljuje do končne stacionaže. Predvideni niveleti obvozne ceste je ustrezno prilagojena tudi 
višinska ureditev priključnih cest. 
 

9. člen 
(odvodnjavanje) 

Odvodnjavanje meteorne vode z vozišča je zagotovljeno s prečnimi nagibi. Meteorna voda se 
zbira v koritnici. Na območju kolesarske steze in peš hodnika ob betonskem robniku od koder 
se preko vtočnih jaškov odvaja v meteorne kanale. Pred iztokom v odvodne jarke se meteorno 
vodo z območja cestišča predčisti v lovilcih ogljikovodikov (olja in naftni derivati). 
Odvodnja obvoznice je deljena na tri odseke: 
- odsek med km 0,0 do km 0,7 + 50,00 gravitira proti km 0,6 + 40,00. Meteorna voda se do 

km 0,2 + 80,00 zbira v koritnici in se preko vtočnih jaškov s peskolovom odvaja v meteorni 
kanal, ki poteka vzdolž desnega roba vozišča. Kanal nato prečka vozišče in se uredi v 
območju kolesarske steze, kjer so vtoki vanj omogočeni preko požiralnikov z vtokom pod 
robnikom. Kanal nato poteka do km 0,6 + 0,00 v kolesarski stezi ter se nato naveže na 
lovilec olj (LO1), ki je lociran ob desnem robu ceste. Vanj se steka tudi meteorna voda iz 
koritnice, ki poteka po desnem robu vozišča med km 0,7 + 50,00 do lovilca olj. 

- Odsek med mostom in km 1,3 + 40,00 gravitira proti km 1,1 + 93,00. Meteorna voda se 
zbira v koritnici in se preko meteornega kanala zbere v lovilcu olj LO2. 

- Zadnji odsek je krajši in obsega traso med km 1,3 + 40,00 do konca odseka. Meteorni odtok 
s tega dela trase se zbere v km 1,4 + 30,00 in se predčisti v lovilcu olj LO3. 

Iztoki iz lovilcev olj se zaključijo v odvodnih jarkih, ki so urejeni vzdolž trase ceste. Odvodni 
jarki gravitirajo proti potoku Renc oziroma proti reki Vipavi. Presek odvodnih kanalov znaša 
od 250 do 400 mm in je določen upoštevajoč specifičen odtok za povratno dobo 5 let in 
trajanje naliva 20 minut ter znaša za obravnavano območje q' = 299 l/sha. 
 

10. člen 
(zaščita pred poplavami) 

Traso obvozne ceste in priključkov nanjo prečka več obstoječih propustov, ki bodo ostali na 
obstoječih lokacijah. Skladno s hidrotehničnim poročilom, ki je bilo izvedeno v sklopu 
strokovnih podlag za lokacijski načrt obvoznice, se uredi tudi nekaj novih propustov. 
Novi preboji pod traso ceste bodo zagotavljali pretočnost poplavnih voda iz zaledja. Njihova 
ureditev je potrebna na odseku med km 0,4 + 40,00 do križišča pred novim mostom čez 
Vipavo ter na odseku stare trase proti Renčam od omenjenega križišča do starega mostu. Lega 
in velikost propustov sta predvidena skladno s hidrotehničnim poročilom. 
 

11. člen 
(lokacije in velikosti propustov) 

Obvoznica: 
− km 0,4 + 13,00: škatlast propust 2,0 x 1,00 m, l = 20,00 m 
− km 0,5 + 45,00: škatlast propust 2,0 x 1,00 m, l = 20,00 m 
− km 0,7 + 5,00: škatlast propust (prelivno polje) 30,00 x 1,50 m, l = 23,00 m 



− km 1,0 + 56,50: prečkanje potoka Renc se uredi s propustom prečnega prereza 6,00 m, 
višine 4,00 na dolžini 17,00 m 

− v nadaljevanju preseka traso na dveh mestih odvodni jarek, ki vodi ob robu kmetijskih 
površin. Lega odvodnega jarka narekuje deviacijo struge, ki je s tehničnega vidika 
racionalna in smiselna. Na zahtevo Zavoda za varstvo narave deviacija ni urejena. Za 
ohranitev struge jarka sta predvidena dva propusta preseka 150 cm. Urejena sta v km 1,1 + 
94,00 in km 1,3 + 10,00. 

Odcep 1: 
- km 0,0 + 36,00: propust preseka 150 cm, l = 19,00 m 
- km 0,0 + 90,00: škatlast propust (prelivno polje) 30,00 x 1,50 m 
- km 0,1 + 41,00: propust preseka 150 cm, l = 21,00 m 
- km 0,2 + 2,50: propust preseka 150 cm, l = 17,00 m 
Odcep 2: 
- km 0,0 + 30,00: propust preseka 100 cm, l = 13,00 m 
Odcep 3: 
- km 0,0 + 49,00: propust preseka 60 cm, l = 13,00 m 
Propusti so urejeni tudi za povezavo odvodnih jarkov na vseh dovozih in priključkih, ki so 
tangirani z novo ureditvijo. 
 

12. člen 
(križišča in priključki) 

Novemu poteku obvozne ceste sledijo tudi priključni odseki na obstoječe prometnice in sicer: 
− odcep 1 v km 0,7 + 51,40: vzhodni krak predstavlja navezavo proti naselju Renče, zahodni 

del pa vodi do pokopališča v Bukovici. V območju križišča so predvidene ločene prometne 
površine za promet pešcev in kolesarjev. 

− Odcep 2 v km 1,3 + 57,32 je trikrako križišče z navezavo proti opekarni Renče in naprej 
proti Mirnu. Na območju križišča niso predvidene ločene prometne površine za peš in 
kolesarski promet. 

− Odcep 3 v km 1,5 + 6,30 predstavlja navezavo proti južnemu predelu Renč. Ob vzhodnem 
robu odcepa je predviden peš hodnik. 

Območja križišč so urejena brez dodatnih pasov za zavijanje. Prometna obremenitev na 
obvoznici v smeri stacionaže polagoma upada. Na posameznem odcepu maksimalno urno 
število zavijalcev iz glavne smeri ne bo presegalo 50 vozil/h, zato ureditev posebnih zavijalnih 
pasov na obvozni cesti ne bo nujno potrebna. Ostale navezave so dovozi do stanovanjskih 
objektov in dovozi na poljske priključke. Lokacije dostopov do posameznih parcel bodo 
določene v gradbenem načrtu. 
 

13. člen 
(most) 

Mostna konstrukcija na odseku za odcepom 1 premošča reko Vipavo. 
Na mestu novega mostu čez Vipavo znašajo visokovodne poplavne gladine: 
- VV Q 100 = 48,60 m.n.m. 
- VV Q 20 = 47,90 m.n.m. 
Pri dimenzioniranju odprtin nosilne konstrukcije mora projektant upoštevati pretoke stoletne 
povratne dobe Q100 = 490 m3/s. Pri tem pretoku se vodna gladina, zaradi oviranja podpor 
mosta, v primerjavi s sedanjim stanjem ne sme bistveno dvigniti (največ 3 cm). 



Hidrotehnično poročilo je določilo spodnji rob mostne konstrukcije na koti minimalno 49,50 
m.n.m. 
Prečni prerez mosta sledi prečnemu prerezu obvozne ceste s širino cestišča 6,60 m in dvema 
peš hodnikoma širine 2 x 1,80 m. 
V mostni konstrukciji mora biti prostor za vgradnjo tlačnega kanalizacijskega voda za 
odvajanje odpadnih voda do predvidene čistilne naprave. 
Mostna konstrukcija bo izbrana na osnovi javnega enostopenjskega anonimnega arhitekturno - 
konstrukterskega natečaja. Anonimni natečajniki morajo ceno mosta svoje rešitve po sistemu 
ključ v roke določiti z veljavno ponudbo za ta dela usposobljenega izvajalca, ki so jo dolžni 
predložiti takoj po izboru. 
 

14. člen 
(javna razsvetljava) 

Javna razsvetljava je urejena vzdolž peš hodnika in kolesarske steze ter na območju mosta. 
 

15. člen 
(prometna signalizacija) 

Na obvozni cesti je predvidena robna in ločilna črta. Na odcepih (širina 2 x 2,95m) je 
predvidena le ločilna črta. V območju križanja obvoznice z odcepom 1 so urejeni prehodi za 
pešce in kolesarje na vseh krakih. Širina prehoda za pešce je 4,00 m, enosmerni prehod za 
kolesarje je širine 1,00 m. 
Oblika in barva znakov sta določeni na podlagi pravilnikov in standardov. Rob prometnega 
znaka se postavlja 1,50 m nad cestiščem. Znaki nameščeni ob kolesarski stezi in peš hodniku 
so locirani na višini 2,25 m nad površino peš hodnika. Rob prometnih znakov mora biti 
oddaljen od roba asfalta minimalno 0,75 m. V kolikor je rob ceste omejen z dvignjenim 
betonskim robnikom, je minimalni odmik 0,30 m. Lokacija znakov je določena v situaciji 
prometne ureditve. 
 

16. člen 
(prometna oprema) 

Varnostna ograja je nameščena ob zunanjem robu vozišča na območju nasipa, kjer je višinska 
razlika med robom ceste in dnom nasipa večja od 3,00 m. 
Uporabljena je varnostna ograja z distančnikom, postavljena 0,75 m nad voziščno površino. 
Minimalna oddaljenost od roba robnega pasu znaša 0,50 m. Zaključek varnostne ograje na 
naletni strani se uredi na dolžini 8,00 m z vkopano zaključnico ter na nasprotni strani na 
dolžini 4,00 m. 
Varnostna ograja je opremljena s svetlobnimi odbojniki, na istem razmaku, kot so smerniki. 
Svetlobni odbojniki so obojestranski, rdeči v smeri vožnje in beli na nasprotni strani. 
Vzdolž peš hodnika se na nasipni strani namesti varnostno ograjo za pešce višine 1,10 m. 
Smerniki so predvideni za vodenje prometa na delih, kjer ni nameščena varnostna ograja. 
Postavljeni so soodvisno z velikimi horizontalnimi in verikalnimi zaokrožitvami. 
 
 

IV POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE 
 

17. člen 
(pogoji) 



Pri načrtovanju in gradnji obvoznice je potrebno upoštevati vse pogoje, usmeritve in mnenja 
upravljavcev komunalnih vodov. Pri izdelavi gradbenih načrtov je od njih potrebno pridobiti 
zahtevane smernice in soglasja. 
 

18. člen 
(vodovod) 

Križanja obvoznice z vodovodnim omrežjem so evidentirana na sledečih mestih: 
- vzdolž levega roba vozišča poteka vodovod AC 125 do odcepa 1 proti Renčam, kjer v km 

0,7 + 10,00 križa obvozno cesto; 
- v km 0,5 + 60,00 križanje z namakalnim vodom; 
- v km 0,5 + 87,00 križanje z namakalnim vodom, ki sicer poteka ob desnem robu vozišča 

med km 0,1 + 70,00 do km križanja, kjer spremeni smer in poteka v nadaljevanju proti 
vzhodu; 

- v km 1,4 + 52,00 križanje z vodovodom; 
- v km 0,00 + 37,00 križanje vodovoda z odcepom 3, vzdolž katerega nato poteka vodovod 

ob desnem robu proti Renčam. 
Na odseku od križišča s cesto Bukovica-Renče do križišča pri reki Vipavi je sočasno z gradnjo 
obvoznice potrebno rekonstruirati tudi obstoječi vodovod AC profila 125 mm, ki poteka 
vzdolž le-te. 
V nadaljevanju obvoznice do Goriških opekarn je vzporedno z obvoznico potrebno zgraditi 
nov vodovod v duktilni litini profila 150 mm. 
Pred gradnjo I faze obvoznice Renče je potrebno rekonstruirati vodovod profila 125 mm, ki 
poteka ob obstoječi cesti. 
Na mestih križanja obvoznice z obstoječim vodovodom AC 125 mm pri reki Vipavi in z AC 
80 mm pri Goriških opekarnah je vodovod izveden v duktilni litini in ustreznem profilu cevi. 
V mostni konstrukciji čez reko Vipavo je predviden prostor za vgradnjo tlačnega 
kanalizacijskega voda za odvajanje odpadnih voda do čistilne naprave. 
 

19. člen 
(plinovod) 

Križanja obvoznice s plinovodnim omrežjem so evidentirana na sledečih mestih: 
- km 0,1 + 66,00; 
- km 1,3 + 1,00; 
- km 1,3 + 83,00. 
Pred izdelavo gradbenega načrta je potrebno na vseh križanjih in vzporednih potekih z 
detektorjem preveriti položaj in globino plinovoda. Zakoličbo za potrebe projektiranja naj 
izvede pooblaščeni predstavnik upravljavca plinovoda. 
V gradbeni načrt je potrebno vključiti elaborat vpliva na plinovod in pripadajoči varnostni pas, 
v katerem bodo obdelane vse rešitve vpliva na plinovod skladno z veljavno zakonodajo in 
predpisi za plinovode. Vsebovati mora pregleden situacijski načrt in podolžni profil z vrisanim 
plinovodom (vpis oznake in stacionaže plinovoda). Izdelati je potrebno detajl križanja v smeri 
plinovoda z vrisanimi komunalnimi vodi in zaščito plinovoda s tehničnim poročilom, 
kotiranimi prostimi razmiki in zaščito komunalnih vodov. Predvideti je potrebno zaščito 
plinovoda pod cestnim telesom z armiranobetonskimi ploščami v raščenem terenu s statičnim 
izračunom dimenzioniranosti glede na prometno obremenitev oz. obremenitev nasipa v 
sodelovanju z geološkim strokovnjakom in službo vzdrževanja Geoplina. V tekstualnem delu 
je potrebno predvideti posebne pogoje dela v 2 x 5,00 m pasu plinovoda, (zakoličba 
plinovoda, ročno izvajanje zemeljskih del, nadzor Geoplina). 



Na mestu prečkanja plinovoda s komunalnimi vodi je potrebno zagotoviti najmanj 0,50 m 
vertikalnega prostega odmika. Elektro in TT kable je potrebno polagati v zaščitne cevi, ki naj 
bodo oddaljene najmanj 3,00 m na vsako stran od plinovoda. Obcestni odvodni jarki morajo 
biti tlakovani z betonskimi ploščami (kanalete) in skalometom do vrha brežine. V kolikor 
plinovod ne bo zaščiten z AB ploščami, morajo biti jarki od njega oddaljeni najmanj 3,00 m. 
Pri približevanju oz. vzporednem poteku instalacij in postrojenj (jaški za električne povezave 
in odvodnjavanje, prometna signalizacija itd.) je potrebno zagotoviti najmanj 3,00 m odmika 
od plinovoda. 
Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno od upravljavca plinovoda pridobiti soglasje. 
Na zemljišču, preko katerega poteka plinovod, je potrebno vpisati služnost za plinovod, pri 
čemer je potrebno predhodno ugotoviti točen potek trase plinovoda in s pravno službo 
Geoplina skleniti pogodbo za vpis služnosti. Dostaviti je potrebno zemljiško knjižni izpisek. 
Plinovod je katodno zaščiten. Za prečkanje plinovoda z valjancem, kabli s kovinskim opletom 
ali drugimi kovinskimi instalacijami je potrebno zagotoviti merilno mesto za merjenje 
interference. 
Vsi stroški v zvezi s predmetno investicijo so breme investitorja. Investitorja bremenijo tudi 
stroški, ki bi nastali na plinovodu zaradi morebitnih poškodb pri gradnji, obratovanju ali 
kasnejšem vzdrževanju. 
 

20. člen 
(elektroenergetski vodi) 

Križanja obvoznice z elektroenergetskimi vodi so evidentirana na sledečih mestih: 
- km 0,4 + 00,00 prostozračni VN kabel; 
- km 0,7 + 33,00 prostozračni VN kabel; 
- km 0,7 + 48,00 prostozračni NN kabel; 
- km 0,8 + 31,00 VN kabel. 
Pri projektiranju in gradnji obvoznice je potrebno upoštevati križanje z daljnovodom 110 kV 
Divača-Vrtojba in približevanje stojnim mestom ter vpliv daljnovoda na obvoznico. 
Upoštevati je potrebno potek ozemljitev, ki so lahko položene do 20,00 m od stojnega mesta 
št. 53. Investitor je dolžan zagotoviti neoviran dostop do takih zemljišč ob vsakem času. 
Upoštevati je potrebno predvideno rekonstrukcijo DV 110 kV Gorica-Vrtojba zaradi prehoda 
na dvosistemski daljnovod. Daljnovod bo rekonstruiran na celotni trasi Gorica-Vrtojba. Širina 
elektroenergetskega koridorja daljnovoda znaša 30,00 m (15,00 m levo in 15,00 m desno od 
osi DV). Dokončna lokacija postavitve stebrov bo znana, ko bo izdelan projekt rekonstrukcije 
daljnovoda. 
Varnostna višina med najnižjim faznim vodnikom in cesto mora znašati najmanj 7,00 m. 
Oddaljenost kateregakoli dela stebra od zunanjega roba ceste mora znašati najmanj 10,00 m. 
Izolacija na daljnovodu (SM 52 in SM 53) mora biti električno ojačana. 
Kot križanja ne sme biti manjši od 20°. 
Če bo cesta ograjena s kovinsko mrežo, mora biti izračunana ali izmerjena inducirana napetost 
pri normalnem obratovanju daljnovoda. Če je inducirana napetost višja od 65 V, je potrebno 
izvesti posebne zaščitne ukrepe (ozemljitev, galvanska ločitev ograje, zamenjava ograje ali 
podobno). Varnostna oddaljenost faznih vodnikov daljnovoda do ograje mora znašati najmanj 
3,00 m. 
Vzdrževalno osebje in mehanizacija izvajalca prenosne dejavnosti morata imeti zagotovljen 
neoviran dostop do stojnih mest daljnovoda ob vsakem času. 
Vse stroške za predelavo omenjenih daljnovodov ali za odpravo poškodb, ki bi med gradnjo 
obvoznice morebiti nastale na njih, krije investitor novogradnje. 



Investitor je dolžan pridobiti ustrezno soglasje upravljavca vodov. V ta namen mora 
soglasjedajalcu biti dostavljen gradbeni načrt, v katerem morajo biti obdelana križanja z 
daljnovodi. 
Križanje obvoznice z daljnovodom mora biti projektirano in izvedeno skladno z določili 
Pravilnika o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno 
napetostjo od 1 kV do 400 kV (Ur. I. 8FRJ št. 65/88). 
 

21. člen 
(telekomunikacijski vodi) 

Na območju trase obvoznice so locirani sledeči vodi: 
- vzdolž obstoječe trase ceste Bukovica–Renče poteka ob desnem robu cestišča MK kabel 

Bukovica–Kostanjevica ter krajevni TK kabel; 
- Ob desnem robu ceste v smeri proti Merljakom poteka zemeljski krajevni TK kabel. 
Gradbeni načrt mora vsebovati tricevno kabelsko kanalizacijo na celotni dolžini od križišča 
Bukovica–Renče od starega mosta v Renčah ter prestavitev kablov. 
Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za predviden poseg pridobiti soglasje 
Telekoma Slovenije. 
 
 
V REŠITVE V ZVEZI S KRAJINSKIM OBLIKOVANJEM IN VAROVANJEM OKOLJA 

 
22. člen 

(oblikovne in varovalne ureditve) 
Za zaščito pred hrupom se na mestih, kjer je le ta za okolico najbolj moteč, postavi ustrezno 
dimenzionirane protihrupne ograje. Le te naj bodo ustrezno oblikovane (lesene, prozorne). Na 
teh mestih se zasadi tudi zimzeleno rastlinje (grmovje, drevje) z namenom omilitve 
neposrednega onesnaževanja zraka zaradi prometa. Vse rastline naj bodo mediteranskega 
oziroma lokalnega značaja.  
Vse cestne brežine se ozeleni s travo in po potrebi z zimzelenim rastlinjem.  
Vzdolž celotne trase so vsi posegi v okolje omejeni zgolj na dela, ki so nujna pri sami 
izgradnji obvoznice in neposrednih posegih v zvezi z njo. Na območju meandra reke Vipave 
in v njegovi neposredni bližini so vsi drugačni posegi v okolico prepovedani. Na 
naravovarstveno najbolj občutljivih območjih (Šanca, meandri Vipave) mora biti izvajan 
monitoring gradbenih del, vendar ne v pomladnem času. 
Kot nadomestni ukrep zaradi zmanjšanja naravovarstvene vrednosti območja meandra in reke 
Vipave je potrebno na območju kmetijskih površin med meandrom, reko Vipavo in obvoznico 
urediti nadomestni biotop. Na tem območju se kmetijske površine spremenijo v vodne 
površine. 
Zaradi povečane poplavne ogroženosti območja je potrebno zgraditi zadostno število ustrezno 
dimenzioniranih vodnih prepustov. 
 
 

VI ETAPNOST IZVEDBE 
 

23. člen 
(etapnost izvedbe) 

Izgradnja I faze obvoznice Renče je razdeljena na dve etapi. 



Prva etapa predstavlja izgradnjo južnega dela obvoznice, ki se začne z navezavo na obstoječo 
cesto proti Temnici in se zaključi s prenovljenim križiščem na Šanci. Poseg vključuje tudi 
izgradnjo vseh spremljajočih infrastrukturnih objektov, priključkov, navezav, vse potrebne 
zaščitne ukrepe in rekonstrukcije obravnavanih komunalno-energetskih vodov. 
Druga etapa predstavlja rekonstrukcijo obstoječe ceste, ki se prične severno od prenovljenega 
križišča na Šanci in se konča tik pred križiščem v Bukovici. Poseg vključuje tudi izgradnjo 
vseh spremljajočih infrastrukturnih objektov, priključkov, navezav, vse potrebne zaščitne 
ukrepe in rekonstrukcije obravnavanih komunalno-energetskih vodov. 
Obvoznico je možno v celoti zgraditi naenkrat. V kolikor bo gradnja potekala v dveh fazah, se 
le ta prične s prvo in konča z drugo etapo. 
 
 

VII TOLERANCE 
 

24. člen 
(tolerance) 

Os obvoznice Renče lahko praviloma odstopa največ za 5,00 m. Na naravovarstveno visoko 
ovrednotenih območjih (meander reke Vipave) je to odstopanje lahko največ 3,00 m. 
Vertikalni gabariti mostu lahko od določenih odstopajo največ za 0,30 m. 
Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele in 
objekte ter načrtovani videz območja. Z uporabo toleranc se tudi ne smejo poslabšati bivalne 
in delovne razmere na obravnavanem območju. 
 
 

VIII ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ, KI SE NE ZAZIDAJO V PRVI ETAPI 
 

25. člen 
(začasna namembnost nezazidanih zemljišč) 

Vsa zemljišča, ki so izvzeta iz sočasnega izvajanja posameznih etap, ostanejo v prvotni rabi. 
 
 

IX OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV 
 

26. člen 
(obveznosti) 

Lokacijski načrt za obvoznico Renče je v vseh svojih sestavinah zavezujoč za investitorja, 
projektante in izvajalce vseh objektov in naprav. 
 
 

X NADZOR 
 

27. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja teritorialno pristojen inšpekcijski organ. 
 
 

XI PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

28. člen 



Lokacijski načrt za I fazo obvoznice Renče je na vpogled na oddelku za okolje in prostor pri 
Mestni občini Nova Gorica. 
 

29. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po uradni objavi. 
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