
 

 

 

Na podlagi 60. člena in v povezavi s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt 

(Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 

(Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne 

občine Nova Gorica na seji dne 21. januarja 2010 sprejel 

 

 
SKLEP 

o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta Cesta na Bonetovšče 

 
 

1. 
Mestni svet potrjuje stališča strokovne sluţbe do pripomb in predlogov javnosti, danih v času 
javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Cesta na 
Bonetovšče. 

 
2. 

Ta sklep začne veljati takoj. Sklep se objavi na krajevno običajen način in na spletni strani 
Mestne občine Nova Gorica. Lastnike zemljišč na območju načrta se s sklepom seznani 
pisno. 
 
 
Številka: 3505-3/2009 
Nova Gorica, 21. januarja 2010 
 
 Ţupan 

Mirko Brulc 



 

 
 

OBRAZLOŽITEV 
sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve 

osnutka OPPN Cesta na Bonetovšče 
 
 
(1) Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejemu sklepa 

Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) v 60. členu zahteva, 
da mora občina v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
omogočiti sodelovanje javnosti. V 50. členu, ki natančneje popiše vse korake sodelovanja 
javnosti, od občine zahteva, da preuči pripombe in predloge, ki jih je javnost izrazila v 
okviru javne razgrnitve osnutka načrta, in do njih zavzame stališče. 
Mestni svet je na seji dne 19. novembra 2009 obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN Cesta 
na Bonetovšče v prvem branju in ga s sklepom javno razgrnil. Dopolnjeni osnutek OPPN 
je bil javno razgrnjen v času od 1. decembra do 31. decembra 2009. Dne 15. decembra 
sta bili opravljeni javni obravnavi v Mestni hiši v Novi Gorici in na sedeţu KS Kromberk. V 
prvem branju na seji Mestnega sveta, na javni obravnavi in v času javne razgrnitve so bile 
na osnutek načrta dane pripombe in predlogi, o katerih Mestna občina Nova Gorica 
zavzame stališče: 
Skupina lastnikov zemljišč predlaga spremembo trase ceste v njenem srednjem delu 

tako, da bi potekala po levi strani potoka in ne bi prizadela njihovih zemljišč. Če tak potek 
ni sprejemljiv, pa predlaga naj se jo prestavi na traso obstoječe ceste ob cerkvi. 
Pripombe ni mogoče upoštevati. Trasa ceste je bila določena v več zaporednih korakih 
sporazumno s krajevno skupnostjo. V vseh dosedanjih fazah predstavitve in obravnave je 
bila spoznana kot najbolj primerna in sprejemljiva. Tako korenito spreminjanje poteka 
trase ceste bi zahtevalo vračanje na začetek postopka, sprožilo pa bi nasprotovanja 
novih lastnikov kultiviranih in urejenih kmetijskih zemljišč. 
Lastnika objekta v neposredni bliţini priključka ceste na ulico Vinka Vodopivca 
pripominjata, da cesta bistveno poslabša kvaliteto njunega ţivljenja, zato predlagata naj 
cesta poteka drugje. 
Pripombo je mogoče delno upoštevati. Cesta sicer bistveno ne slabša kvalitete življenja 
stanovalcev, prevelika bližina priključka pa je res lahko moteča. Zaradi tega bo pri 
pripravi predloga načrta potrebno priključek odmakniti od stanovanjske hiše proti zahodu, 
kolikor tehnične karakteristike ceste dopuščajo. 
Krajana, ki sta sicer sopodpisnika prej navedenih pripomb skupine lastnikov zemljišč, še 
dodatno nasprotujeta načrtu, ker zanj ni bila opravljena in predstavljena presoja vplivov 
načrta na okolje. 
Pripombe ni mogoče upoštevati. Ali je za načrt potrebno izvesti presojo vplivov 
načrtovanega posega na okolje odloči za okolje pristojno ministrstvo. Ministrstvo za 
okolje in prostor je odločilo, da za OPPN Cesta na Bonetovšče ni potrebno izvesti presoje 
vplivov načrta na okolje. 
Lastnika objekta ob trasi ceste v srednjem delu njenega poteka pripominjata, da poteka 
cesta preblizu njunega gospodarskega objekta, zato predlagata odmik trase proti jugu in 
premik priključka kolovoza. Predlagata tudi izvedbo še enega propusta zaradi izjemno 
velikih količin padavinske vode v juţnem vogalu parcele. 
Pripombe se upošteva. Pri izdelavi predloga načrta bo trasa ceste korigirana tako, da bo 
od gospodarskega objekta odmaknjena kolikor bodo to dopuščale zahtevane 
karakteristike ceste. Priključek kolovoza je že v osnutku načrtovan tako, kakor je 
predlagano. Dodatni propust za padavinske vode bo načrtovan. 

 



 

(2) Cilji, ki jih želimo doseči s sprejemom sklepa 

S sprejemom sklepa ţelimo pravilno usmeriti nadaljnjo izdelavo prostorskega 
izvedbenega načrta, ki bo zagotovil racionalno umestitev nove dostopne ceste v 
pobočnem delu naselja Kromberk. 
 
(3) Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na področju 

Pravno podlago za sprejem sklepa predstavlja zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt 
(Uradni list RS, št. 33/07). Sklep bo pripomogel, da bo občinski podrobni prostorski načrt 
urejal območje v skladu z načelom trajnostnega prostorskega razvoja, načelom javnosti, 
načelom prevlade javnega interesa, načelom ohranjanja prepoznavnih značilnosti 
prostora, načelom vključevanja varstva kulturne dediščine in načelom strokovnosti. 
 
(4) Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom sklepa 

Sprejem sklepa bo pripomogel, skladno s temeljnimi cilji politike urejanja prostora, k bolj 
skladnemu prostorskemu razvoju obravnavanega območja, z usklajevanjem 
gospodarskih, druţbenih, socialnih, funkcionalnih in okoljskih vidikov razvoja. 
 
(5) Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom sklepa 

Sprejem sklepa ne bo povzročil nikakršnih neposrednih materialnih obveznosti za 
proračun Mestne občine Nova Gorica. 
 
 
Pripravila:  
Ingrid Šircelj, svetovalka za izvedbene prostorske dokumente 
Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje in prostor 
 
 
 

Ţupan 

Mirko Brulc 


