
 

 

 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 
33/07 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. novembra 2013 
sprejel 
 
 

SKLEP 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 

Lavričeva 
 
 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN) 
Izgradnja Lavričeve ulice na potezi od križišča z ulico Gradnikove brigade proti vzhodu do 
priključka na Solkansko obvoznico je načrtovana v Občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Nova Gorica, (Uradni list RS, št. 95/12), kjer je njen potek prikazan v 
Prilogi 2. Izgradnja Lavričeve ulice pomeni zaključevanje urejanja in dooblikovanje 
centralnega dela mestnega prostora, ki se je postopoma gradil od juga proti severu in je 
bil zaustavljen s traso obstoječe Vojkove ulice in nedokončane poteze Magistrale. 
Izgradnja Solkanske obvoznice je omogočila odpravo dotlej nepremostljive ovire v 
prostorskem razvoju mesta in razvoj ortogonalne ulične mreže do njene končne podobe. 
Poteza bo odprla možnosti za ureditev in razvoj severnega in vzhodnega še 
nepozidanega dela mestnega središča ter vzpostavila glavno prečno navezavo mesta na 
vzhodno obvoznico, s čimer bo močno razbremenila prometne tokove na relaciji Solkan-
Nova Gorica. Omogočila bo tudi podaljšanje in dograditev Magistrale kot osnovne nosilne 
osi mesta. Izgradnja ceste je potrebna tudi zaradi vzporedne in sočasne izgradnje kraka 
osnovnega mestnega meteornega odvodnika od vznožja Katarine do priključka na krak v 
trasi Prvomajske ulice. Zaradi potrebe po učinkoviti in celoviti ureditvi prostorskih in 
lastniških razmer je umestitev ceste v prostor potrebno načrtovati z občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom. 
 
2. Območje OPPN 
Območje prostorskega načrta Lavričeve ulice obsega pas zemljišč v koridorju, ki 
omogoča profil ceste, kakor ga ima obstoječa Lavričeva ulica od križišča s Prvomajsko 
ulico do križišča z ulico Gradnikove brigade, na poteku od križišča z ulico Gradnikove 
brigade do priključka na Solkansko obvoznico. Območje obenem predstavlja severni rob 
ureditvenih območij prostorskih načrtov Ob sodišču in Ob gasilskem domu, v katerih je 
kot sestavni del njune prometne ureditve napovedana in upoštevana. 
 
3. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Za pripravo OPPN so bile izdelane in bodo uporabljene variantne rešitve prometnih 
ureditev s številko IDZ-447/13, ki jih je izdelala IPOD d. o. o. v mesecu juliju 2013. 
 
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz 
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih: 
 

priprava osnutka načrta 90 dni 

pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti CPVO 40 dni 

dopolnjen osnutek načrta 60 dni (s CPVO 120 dni) 

javna razgrnitev in obravnava 40 dni 

priprava predloga načrta 60 dni 



 

pridobitev mnenj in potrdila MOP o sprejemljivosti vplivov na 
okolje 

40 dni (s CPVO 60 dni) 

predložitev načrta Mestnem svetu v sprejem z odlokom 30 dni 

 
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja 
prostora v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti 
nikakršnega vpliva. 
 
5. Nosilci urejanja prostora 
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove 
pristojnosti podali nosilci urejanja prostora: 

• Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje 
• Agencija RS za okolje 
• Direkcija RS za ceste 
• Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica; 
• Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica; 
• Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica; 
• Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16, Nova Gorica; 

V kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih 
nosilcev urejanja prostora ali krajevne skupnosti, bodo le-te pridobljene med postopkom. 
 
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Sredstva za pripravo OPPN so zagotovljena v postavki 08009 proračuna MONG. 
 
7. Končna določba 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo naslednji dan po 
objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje 
Ministrstvu RS za infrastrukturo in prostor. 
 
 
 
Številka: 3505-4/2013-2 
Nova Gorica, 21. novembra 2013 
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PODŽUPAN 


