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STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE 

1 UVOD 

Mestna občina Nova Gorica je s sklepom z dne 23.1.2015 pričela s postopkom sprememb in dopolnitev 5 
Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju SD OPN). Trenutno je v fazi dopolnjenega osnutka, ki je bil javno 
razgrnjen v času od 31.maja 2016 do vključno 5. julija 2016 . Javna obravnava je bila 14. junija 2016.   

Predmet sprememb in dopolnitev 5 OPN so bile sledeče vsebine: 

- izvzemi iz območij stavbnih zemljišč, 

- spremembe podrobnejše namenske rabe, 

- tekstualna določila. 

Glede na omejen obseg vsebine postopka se je tudi pri upoštevanju pripomb lahko obravnavalo le take, ki se 
nanašajo na naštete vsebine.  

V času javne razgrnitve so lahko vsi zainteresirani na razgrnjen dokument podali pisne pripombe in predloge. 
Podanih je bilo 63 pripomb, od tega je 18 pobudnikov podalo kompleksnejše pripombe na tekstualni del odloka. 
Od podanih pripomb je bilo 19 take narave, da niso predmet tekočega postopka (pripombe na NUSZ, pripombe 
za vzpostavitev stavbnega zemljišča,...). 6 pripomb se je nanašalo na spremembo podrobnejše namenske rabe, 
ostalih 20 pa na izvzeme iz območja stavbnih zemljišč. 

Občina je skupaj z izdelovalcem Locus d.o.o. do vseh podanih pripomb zavzela stališča, ki so predstavljena v 
nadaljevanju. 



2 STALIŠČA DO PRIPOMB, PODANIH NA JAVNI 
RAZGRNITVI 

2.1 PRIPOMBE NA IZVZEME STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

ZAPOREDNE ŠTEVILKE PRIPOMB, PRIKAZANIH V POGLAVJU 
1 13 24 38 55 
5 18 25 40 56 
8 19 26 41 57 

10 21 27 46 61 

V poglavju so obravnavane pripombe, podane z namenom izvzema iz območja 
stavbnih zemljišč. Prikazane so po zaporednih številkah knjiženja pripomb.



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 1 

KO 2307 STARA GORA 

PARCELA 551/153 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. Obstoječe kmetijsko zemljišče. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Za Staro Goro je značilna razpršena poselitev. Zaokroževanje stavbnih zemljišč ni nujno. Izvzem iz 

stavbnega zemljišča je sprejemljiv. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 5 

KO 2307 STARA GORA 

PARCELA 489/289 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. Zemljišče v kmetijski rabi. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Stavbno zemljišče na robu poselitve. Izvzem iz stavbnega zemljišča je sprejemljiv. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 8 

KO 2307 STARA GORA 

PARCELA 432/209, 432/210, 432/127, 432/128 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. Daljnovod, neustrezen teren za gradnjo. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Gre za izvzem večjega zaokroženega območja stavbnih zemljišč na Ajševici. Stavbne rezerve na 

območju Nove Gorice so zagotovljene predvsem znotraj načrtovanih OPPN. Na območju se 

kratkoročno ne načrtuje opremljanje stavbnih zemljišč. Stavbna zemljišča se ohranja v strateškem 

delu, kot to predvideva UN Nova Gorica. Na izvedbenem nivoju se stavbna zemljišča lahko 

izvzame. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 10 

KO 2300 TRNOVO 

PARCELA 58/8, 58/10, 58/11, 58/12, 58/13 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Gre za izvzem večjega območja stavbnih zemljišč na Lokvah. Razvoj poselitve na Lokvah je 

načrtovan na podlagi UN Lokve. Ob izdelavi UN je za obravnavano območje bila predviden 

umestitev počitniškega naselja na podlagi investicijske namere, ki je danes več ni. Za potrebe 

lokalnega prebivalstva je obstoječi obseg stavbnih zemljišč predimenzioniran. Območje, ki je na 

robu poselitve, se lahko izvzame iz območja stavbnih zemljišč.  



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 13 

KO 2300 TRNOVO 

PARCELA 426/12, 426/13 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. Obstoječe kmetijsko zemljišče. Neustrezen teren za gradnjo. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Razpršena poselitev - zmanjšanje parcele objekta. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 19 

KO 2307 STARA GORA 

PARCELA 432/338 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. Obstoječe kmetijsko zemljišče. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Gre za izvzem večjega zaokroženega območja stavbnih zemljišč na Ajševici. Stavbne rezerve na 

območju Nove Gorice so zagotovljene predvsem znotraj načrtovanih OPPN. Na območju se 

kratkoročno ne načrtuje opremljanje stavbnih zemljišč. Stavbna zemljišča se ohranja v strateškem 

delu, kot to predvideva UN Nova Gorica. Na izvedbenem nivoju se stavbna zemljišča lahko 

izvzame. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 21 

KO GRGAR 

PARCELA 2911/2 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Območje na robu naselja. Območje ostaja znotraj enote urejanja za naselje, kot to določa UN 

Grgar. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 24 

KO 2307 STARA GORA 

PARCELA 432/133 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Gre za izvzem večjega zaokroženega območja stavbnih zemljišč na Ajševici. Stavbne rezerve na 

območju Nove Gorice so zagotovljene predvsem znotraj načrtovanih OPPN. Na območju se 

kratkoročno ne načrtuje opremljanje stavbnih stavbnih zemljišč. Stavbna zemljišča se ohranja v 

strteškem delu, kot to predvideva UN Nova Gorica. Na izvedbenem nivoju se stavbna zemljišča 

lahko izvzame. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 25 

KO 2307 STARA GORA 

PARCELA 432/133 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Gre za izvzem večjega zaokroženega območja stavbnih zemljišč na Ajševici. Stavbne rezerve na 

območju Nove Gorice so zagotovljene predvsem znotraj načrtovanih OPPN. Na območju se 

kratkoročno ne načrtuje opremljanje stavbnih zemljišč. Stavbna zemljišča se ohranja v strateškem 

delu, kot to predvideva UN Nova Gorica. Na izvedbenem nivoju se stavbna zemljišča lahko 

izvzame. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 26 

KO 2307 STARA GORA 

PARCELA 432/93 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se ne upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Pobuda za izvzem na del stavbnega zemljišča. Pobudo bi bilo potrebno natančneje določiti - 

odparcelirati. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 27 

KO 2307 STARA GORA 

PARCELA 432/93 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se ne upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Pobuda za izvzem na del stavbnega zemljišča. Pobudo bi bilo potrebno natančneje določiti - 

odparcelirati. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 38 

KO DORNBERK 

PARCELA 721/1 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Priključitev večjega dela k enoti  ZA - 02/03, ZD. Iz SK v ZD ali sprememba v kmetijsko zemljišče. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se ne upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Območje sredi zaključenega območja stavbnih zemljišč. Izvzem ni sprejemljiv. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 40 

KO ŠMIHEL 

PARCELA 5154/1, 5153 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. Potok, neustrezen teren za gradnjo, . 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Zatradi umeščenosti na rob naselja in zaradi nestabilnosti terena se območje izvzame iz stavbnih 

zemljišč. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 41 

KO 2307 STARA GORA 

PARCELA 432/284, 432/319 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. Zaradi davčne obremenitve. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se ne upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Zemljišče sredi zaključenega območja stavbnih zemljišč. Izvzem ni sprejemljiv. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 46 

KO BRANIK 

PARCELA 4620/48 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Sprememba v CU ali kakšna druga rešitev. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se ne upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Zemljišče leži sredi zaključenega območja stavbnih zemljišč, zato izvzem ni mogoč. Za vzpostavitev 

CU ni potreb. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 55 

KO BRANIK 

PARCELA 9/9 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. Funkcionalno zemljišče, deloma kmetijska raba. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se ne upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Območje je kot stavbno zemljišče bilo opredeljeno že s prvim prostorskim aktom občine leta 1987. 

Zemljišče leži sredi zaključenega območja stavbnih zemljišč. Izvzem ni mogoč. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 56 

KO GRGAR 

PARCELA 2628 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. Zemljišče v kmetijski rabi. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Zemljišče leži na robu naselja oziroma večjega območja nepozidanih stavbnih površin. Območje 

ostaja znotraj enote urejanja za naselje, kot to določa UN Grgar. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 57 

KO VITOVLJE 

PARCELA 1476 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. Plazovito, neustrezen teren za gradnjo, podporni zid. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se ne upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Zemljišče je del zaključenega območja stavbnih zemljišč. Izvzem ni sprejemljiv. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 61 

KO 2299 LOKVE 

PARCELA 212/1 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Izvzem iz območja stavbnih zemljišč. Strmo območje za ovinkom, ni možno graditi. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se ne upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Zemljišče je del zaključenega območja stavbnih zemljišč vzdolž ceste. Funkcionalna parcela objekta 

ni vzpostavljena v katastru. Izvzem ni sprejemljiv. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 18 

KO 2307 STARA GORA 

PARCELA 432/122 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz stavbnega v nestavbno 

POZETEK PRIPOMBE 

Delni izvzem iz območja stavbnih zemljišč. Obstoječe kmetijsko zemljišče. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se ne upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Predlog izvzema bi morali natačneje grafično določiti. Pripombe ni mogoče upoštevati. 



STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE 

2.2 PRIPOMBE, KI SE NANAŠAJO NA SPREMEMBO PODROBNEJŠE 
NAMENSKE RABE 

ZAPOREDNE ŠTEVILKE PRIPOMB, PRIKAZANIH V POGLAVJU 
9 30 

12 47 
17 
29 

V poglavju so obravnavane pripombe, podane z namenom spremembe 
podrobnejše namenske rabe. Prikazane so po zaporednih številkah knjiženja 
pripomb.



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 9 

KO 2310 OZELJAN 

PARCELA *625, 3787/1, 3787/3

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz ene vrste stavbne rabe v drugo 

POZETEK PRIPOMBE 

Iz BT v SK zaradi potreb obstoječe kmetije. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Uskladitev s stanjem - obstoječa kmetija. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 12 

KO SOLKAN 

PARCELA 364/5 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz ene vrste stavbne rabe v drugo 

POZETEK PRIPOMBE 

Pobuda za umestitev postajališča za avtodome ter ureditev kampa. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Lokacija za opravljanje dejavnosti je ustrezna. Območju se  določi namenska raba ZS, ki skladno z 84. 

členom omogoča umestitev parkirišč za avtodome ter kampa. Ustrezno se dopolni 48. člen. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 17 

KO SOLKAN 

PARCELA 2849/2, 2849/26, 2849/9, 1532/27, 2849/11, 2849/12, 

2849/15, 2849/13, 2849/14, 2849/17 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz ene vrste stavbne rabe v drugo 

POZETEK PRIPOMBE 

Iz CDo v SSe. Prestrukturiranje območja opuščene proizvodnje v območje stanovanj. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Pobuda ustrezno dopolnjuje obstoječe dejavnosti. Predstavlja kvalitetno prestrukturiranje delno 

opuščenih industrijskih in poslovnih objektov. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 29 

KO SOLKAN 

PARCELA 1380/7 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz ene vrste stavbne rabe v drugo 

POZETEK PRIPOMBE 

Iz IG v SSe ker je parcela del funkcionalnega zemljišča v sosednji enoti. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se ne upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Parcela se ureja z OPPN Poslovna cona Solkan. Do spremembe OPPN namenska raba ostaja enaka. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 30 

KO SOLKAN 

PARCELA 1380/8 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz ene vrste stavbne rabe v drugo 

POZETEK PRIPOMBE 

Iz IG v SSe ker je parcela del funkcionalnega zemljišča v sosednji enoti. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se ne upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Parcela se ureja z OPPN Poslovna cona Solkan. Do spremembe OPPN namenska raba ostaja enaka. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 47 

KO KROMBERK 

PARCELA 420/178, 420/179 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA NRP - iz ene vrste stavbne rabe v drugo 

POZETEK PRIPOMBE 

Ureditev obračališča in parkirnih mest. 

DOF GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

NAMENSKA RABA V DOPOLNJENEM OSNUTKU NAMENSKA RABA V PREDLOGU 

STALIŠČE 

Pripomba se ne upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Območje ostaja zelena površina kot je to zaradi velike gostote poselitve predvideno s prvotnim 

zazidalnim načrtom. Območje je v občinski lasti. Vsak lastnik mora parkirišča zagotavljati na lastni 

parceli. Obračališče je zagotovljeno na sredini ulice. Dostop za intervencijska vozila je zagotovljen, 

pravila parkiranja na dostopni ulici pa so stvar ustreznega prometnega režima. 



STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE 

2.3 PRIPOMBE NA TEKSTUALNI DEL ODLOKA 

ZAPOREDNE ŠTEVILKE PRIPOMB, PRIKAZANIH V POGLAVJU 
2 23 39 45 58 
3 32 42 49 69 

15 33 43 51 
16 35 44 54 

V poglavju so obravnavane pripombe, podane z namenom spremembe 
tekstualnega dela odloka. Prikazane so po zaporednih številkah knjiženja 
pripomb.



STALIŠČA DO PRIPOMB  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 2 

KO NOVA GORICA 

EUP NG-12/01 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

Ker do sedaj nisem prejel s strani oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo nobenega 

odgovora, sem naknadno z vpogledom v predlog sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 

načrta, ki je javno dostopen v prostorih MO Nova Gorica ugotovil, da se pobuda, ki sem jo podal v 

moji vlogi ni upoštevala {ali ni bila obravnavana) in je za del stanovanjske soseske, na kateri se nahaja 

individualna hiša (parcelna st. 546/6) še vedno v veljavi veljavni prostorski plan, ki predvideva, da ni 

dovoljeno spreminjati zunanjih gabaritov obstoječih stavb. 

Pobudo za spremembo smo podali, ker ima obstoječa hiša majhno uporabno bivalno površino (okrog 

64 kvadratnih metrov) in z veljavnim prostorskim načrtom ni dovoljeno spreminjati zunanjih 

gabaritov. Namen naše pobude je, da se obstoječi prostorski plan spremeni toliko, da se ponovno 

dovoli izdelava prizidkov kot je to že bilo dovoljeno s starim prostorskim načrtom. Takrat so lastniki 

teh hiš to tudi storili. Kot dokaz prilagam nekaj fotografij izdelanih prizidkov v neposredni soseščini. 

Ta sprememba bi koristila tudi za druge lastnike iz omenjene soseske, ki imajo to možnost in bi si s 

tem obstoječe uporabne površine stanovanja povečali in jih naredili bolj uporabne in prijetnejše za 

bivanje. Naj vas opozorim, da obstoječe hiše niso podkletene in je tudi s tem njihova funkcionalnost 

bistveno manjša. 

Obstoječi prostorski plan, ki ne dovoljuje spreminjanje zunanjih gabaritov, je del lastnikov vrstnih 

hiš postavil v diskriminatorni (neenakopraven) položaj z ostalimi lastniki, ki so po do sedaj veljavnem 

prostorskem planu to lahko naredili. Tudi z vidika estetike ne vidim nobenega opravičljivega razloga, 

da se z 'novim veljavnim prostorskim planom onemogoča zidava prizidkov če pa so v neposredni 

soseščini ti prizidki v taksni in drugačni obliki že narejeni. 

STALIŠČE 

Pripomba se upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Glede na obstoječe stanje, kjer je prizidanih večina končnih objektov v nizih vrstnih stavb, se tovrstna 

dozidava v enoti dovoli. Strehe prizidkov morajo ohraniti obliko strehe osnovnega, prizidanega 

objekta. Črta se določilo o prepovedi zmanjševanja zelenih površin. 



STALIŠČA DO PRIPOMB  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 3 

KO NOVA GORICA 

ČLEN / EUP 48., 49., 51., 108., ČLEN, EUP NG-11, NG-19/01 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

48. člen

Nesmiselno je, da se nadomestna parkirišča lahko zagotovi samo na namenskih rabah A in SK, saj ta 

problem najpogosteje nastaja v mestu. Določeno bi morale biti samo, da se manjkajočih parkirnih 

mest ne sme nadomeščati z javnimi parkirnimi mesti oz. parkirnimi mesti v javni rabi. Če kdo najame 

ali kupi parkirno mesto od drugega lastnika (npr. garaža Cedre ali Ede) s tem po našem mnenju ni 

nič narobe oz. je celo zaželeno, da se parkirna mesta koncentrirajo, ker so tako ekonomsko in 

urbanistično bolj upravičena.  

49. člen

Pozdravljamo spremembo glede potrebnih PM za eno in dvostanovanjske stavbe iz 3 v 2 PM. 

Menimo, da bi enako morale veljati tudi za večja stanovanja nad 100 m2. Predlagamo, da se določilo 

o potrebnih 3 PM za stanovanja nad 100 m2 uporabne površine črta. Poleg tega je pri navedbi o 3

PM za stanovanja nad 100 m2 se vedno uporabljen termin koristna površina (nadomestiti z 

terminom uporabna površina). 

51. člen

Predlagamo, da se določi, da je najmanjša velikost parcele za SSe 300 m2 (večina hiš v Solkanu in ob 

Partizanski ulici v Novi Gorici ima velikost parcele manjšo ad 500 m2) za SSs pa 150 m2 (velikost 

parcel vrstnih hiš na Ledinah v Novi Gorici) oz. 170 m2 kot je določeno za enoto urejanja S0-08/01 v 

Solkanu. Menimo, da z navedenimi primeri ni nič narobe oz. da so dober primer goste 

enostanovanjske mestne gradnje. Kvečjemu bi bilo smiselno razmišljati o omejevanju velikosti 

parcel za enostanovanjsko individualno gradnjo navzgor (npr. na 1000 m2), ker so večje parcele na 

mestnem območju neracionalne (cena komunalne opreme takih zemljišč, gostota poselitve, ... ) 

108. člen (EUP) RD 08 

Pojavlja se termin eno in dvodružinska stanovanjska gradnja, ki ni nikjer definiran. najbrž je mišljena 

eno in dvostanovanjska gradnja. Navedbo je potrebno uskladiti z veljavno terminologijo oz. črtati. 

NG 11 

Glede na centralno mestno lego sta oba podrobneje določena faktorja neustrezna oz. preveč 

restriktivna. Predlagamo, da se FZ poveča na 0,4, Z pa zmanjša na 0,3. Predlagamo tudi, da se 

minimalna velikost parcele za SSs zmanjša na 170 m2 (enako kot v EUP S0-08/01 v Solkanu). 

Pripomba velja samo v primeru, da se določilo glede velikosti parcel v 51. členu ne spremeni. 

NG 19/01 



STALIŠČA DO PRIPOMB  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

Predlagamo, da se faktor zelenih površin za dozidavo lekarne črta, ker že s trenutnim stanjem ni 

dosežen (zelenih površin je manj kot 10%) in ker onemogoča dozidavo obstoječega objekta, ki je 

nujna za nadaljnje funkcioniranje lekarne. Primanjkujejo jim zlasti prodajne in svetovalne površine v 

pritličju. Parcela lekarne je omejena na zahodu z zdravstvenim domom, na severu z ZZV ter na jugu 

in vzhodu z javnim pločnikom, tako da so prizidave možne le znotraj močno omejene parcele lekarne 

na zelenice, ki zaradi razdrobljenosti in majhnosti ne prispevajo k večji kvaliteti prostora. 

Preprečevanje širitve bo pomenilo preselitev lekarne ali vsaj pretežnega dela njenih dejavnosti na 

obrobje mesta, kar gotovo ni cilj mestne politike.Predlagamo tudi zmanjšanje faktorja zelenih 

površin zdravstvenega doma z 0,3 na 0,2 zaradi potrebne novogradnje, dodatnih peš in prometnih 

dostopov na severu ter interventnih poti, ki so potrebne za normalno delovanje zdravstvenega 

doma.  

STALIŠČE 

48. člen - se upošteva

49. člen – se upošteva

51. člen – se ne upošteva

108. člen, NG-11 – se sne upošteva 

108. člen, NG-19/01 – se smiselno upošteva 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

48. člen - se upošteva

Druga alineja se glasi: »Kadar na funkcionalni parceli objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za 

zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna 

mesta zagotoviti na drugih ustreznih površinah znotraj naselja, na katerih je stanovalcem, 

obiskovalcem ali zaposlenim zagotovljena njihova uporaba. Površina takšnih parkirnih mest se lahko 

šteje v velikost funkcionalne parcele objekta, vendar le v primeru gradnje eno in dvostanovanjskih 

stavb in ob izkazanem lastništvu investitorja.« 

49. člen – se upošteva

Kriterij glede števila zahtevanih parkirnih mest za stanovanja, večja od 100 m2, se zniža na 2 PM. 

Poleg tega se določila o parkiranju znotraj naselij Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Pristava, Ajševica 

in Rožna Dolina smiselno nadgradi z zahtevo po parkirnih mestih za kolesa ter psoledičo manjšo 

zahtevo po PM za avtomobile. 

51. člen – se ne upošteva

Izhodiščna velikost parcele za gradnjo enostanovanjskih stavb se ne spremeni. Zgoščevanje znotraj 

urbanih okolij je smiselno v višino, parter pa zaradi različnih kriterijev (bivalno okolje, mikroklima, 

odvodnja,…) ohranja predpisano stopnjo gostote. Možno je predvideti večje izrabe posameznih 

območij, vendar je potrebno za ta namen izdelati podrobnejši prostorski akt ali strokovne podlage, 

s katerimi se preveri predlagana zasnova. 

108. člen – RD-08 - se upošteva 

Terminologija se uskladi. Navede se »eno in dvostanovanjska gradnja«. 



STALIŠČA DO PRIPOMB  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

108. člen – NG-11 – se ne upošteva 

Določila znotraj enote urejanja se ne spremnijo. Možno je predvideti tudi drugačno izrabo območja, 

vendar je potrebno za ta namen izdelati podrobnejši prostorski akt ali strokovne podlage, s katerimi 

se preveri predlagana zasnova. 

108. člen – NG-19/01 

Občina je na podlagi pripombe pregledala vse investicijske programe na tem območju. Na podlagi 

analize se je odločila, da je za del območja potrebno izdelati enovito rešitev, ki se jo pridobi na 

podlagi natečaja.  Za območje, ki se ureja z natečajem, se predvidi nova podenota prostora NG-

19/01, delno se spremeni zunanja meja enote NG-19. Stavbe ZZV in zobozdravstva so v enoti NG-

19/02. Dosedanji PPIP za enoto se črtajo in nadomestijo z novimi:  

Usmeritve za NG-19/01: 

»Območje se ureja na podlagi natečaja.  

Dovoljena etažnost je max P+3. Faktorji izrabe (FP, FI, FJP, FZ) niso določeni. Faktor zelenih 
površin (Z) ni določen. Zelene površine se umesti upoštevajoč potek zelene poteze vzdolž 
zahodne strani Kareja VI.  
Zagotoviti je potrebno peš in kolesarsko prehodnost enote v smeri sever – jug ter prečne 
povezave nanjo. 
Največje dovoljeno število parkirnih mest je 250. Garažna hiša mora biti podzemna.  
Dostop do parkirišč mora biti iz Ulice Gradnikove brigade, razen za reševalna vozila, invalide in 
dostavo. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.  
Gradbene meje v pritličju in nadstropju veljajo za zahtevne in manj zahtevne stavbe. 
Gradbene meje so določene grafično v prilogi 2.« 

Usmeritve za NG-19/02: 

»Kot osnovna dejavnost se lahko umešča tudi dejavnost zavarovalnic.« 

Za EUP NG-19/01 se izdela tudi LIST št.30 s prikazom gradbenih linij, mej in območja javnega dobra, 

ki je del priloge 2. 



STALIŠČA DO PRIPOMB  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 



STALIŠČA DO PRIPOMB  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 15 

KO / 

ČLEN 44., 48. ČLEN 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

1. Pripombe na 44. člen ( odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov)

V besedilu so v uporabi naslednje oznake: sosednja parcela, lastniki sosednjih parcel, lastniki 

sosednjih zemljišč, sosednje zemljišče. Te oznake so nedvoumne, ko je govora o skupni mejni črti 

dveh parcel ali zemljišč, oziroma, ko je govora o lastniku parcele, ki ima v celoti ali v enem delu 

skupno mejno črto med parcelama s sosednjim lastnikom. Ker pa je v členu govora o odmikih od 

sosednjih zemljišč in objektov zaradi vplivov, potem omenjena oznaka soseda ni več primerna 

oziroma zadostna. Pri medsebojnih vplivih je vsak lastnik parcele, do katere sega vpliv, dejansko 

sosed. Zato je potrebno v členu natančneje določiti, kdo je dejansko sosed, od katerega je potrebno 

pridobiti soglasje v primeru premajhnih oddaljenosti. Predlagamo, da se določi kot lastnike 

sosednjih parcel vse tiste lastnike, ki imajo svoje parcele (meje svojih parcel) oddaljene manj kot 4 

m od parcele, kjer se bo gradil zahteven ali manj zahteven objekt. 

2. Pripombe na 48. člen (gradnja in urejanje parkirnih mest in garaž)

Sporno je besedilo 2. odstavka tega člena, ki pravi, da mora investitor »manjkajoča parkirna mesta 

zagotoviti na drugih ustreznih površinah znotraj naselja, na katerih je lastnikom, obiskovalcem ali 

zaposlenim zagotovljena njihova uporaba.« Če vzamemo kot primer naselja mesto Nova Gorica, 

potem investitor, ki gradi na primer na Ronketu, zadosti temu pogoju, če zagotovi ustrezna parkirna 

mesta na primer ob Prvomajski cesti, kar je povsem nesprejemljivo. Predlagamo, da se razdalja omeji 

na največ 100 m zračne linije od zgrajenega objekta. Namen tega predloga je, da investitor primarno 

zagotovi parkirna mesta znotraj gradbene parcele ali po možnosti v samem objektu, nikakor pa ne 

nekje na robu mesta. 

STALIŠČE 

44. člen – se ne upošteva

48. člen – se ne upošteva

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

44. člen – se ne upošteva

Člen govori o odmikih od sosednjih parcel ter o odmikih med objekti. Vpliv gradnje se ugotavlja v 

postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ko je tudi jasno, kakšen objekt se gradi in kakšen vpliv bo 

imel. Kdo bo v postopek vključen glede na vpliv gradnje določa upravna enota v upravnem postopku. 

48. člen – se ne upošteva



STALIŠČA DO PRIPOMB  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

Določilo razgrnjenega 48. člena se sicer spremeni in sicer tako, da ostaja enako kot v dosedanjem 

odloku, omeji pa se prostor, kjer se lahko zagotavlja zahtevana parkirna mesta (kar obstoječi odlok 

ni določal) in sicer na območje naselja.   



STALIŠČA DO PRIPOMB  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 16 

KO / 

PARCELA / 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

Zaokrožitev parcel atrijev na zahodni strani stavb Cankarjeve ulice 26, 28, 40, 42., smiselno z 

upoštevanjem pripadajočih oken atrijskih stanovanj, tako kot imajo urejene parcelne meje atriji na 

vzhodni strani Cankarjeve ulice. Med zahodnimi atriji se namreč uriva parcela 487/1, ki je v lastni 

MONG in je javna parcela, zato smo lastniki teh atrijskih stanovanj prikrajšani za intimnost in 

zasebnost saj lahko kdorkoli in kadarkoli dostopa do oken naših stanovanj, ob odprtem oknu pa 

lahko zlonamernež tudi brez težav vstopi v stanovanje. 

STALIŠČE 

Vsebina ni predmet OPN. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

OPN ne ureja lastniških odnosov. 



STALIŠČA DO PRIPOMB  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 23 

KO / 

ČLEN 49. ČLEN

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

Predlagam popravek 49. člena (dimenzioniranje števila parkirnih mest): 

- poviša naj se minimalna površina stanovanja za potrebni 2PM na 80 m2 

- kvota 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila pri stavbah, kjer je 

potrebnih nad 10 PM, naj se vsaj za stanovanjske stavbe poviša na vsaj 50% dodatnih parkirnih mest, 

morda tudi splošno za vse stavbe. 

Obrazložitev predloga: V mestu je veliko 3-sobnih stanovanj s površino cca. 70 m2 . Družine v 

povprečju nimajo realne potrebe po dveh avtomobilih, kvečjemu po večjem stanovanju, ki jih v 

mestu primanjkuje. Ob tem je absolutno premalo, da na npr. 4-člansko družino računamo le 0,3 PM 

za kolesa. Potrebno je spodbujati ljudi k rabi javnega prevoza in rabi koles, to pa naj se odraža že na 

ravni odloka OPN. 

STALIŠČE 

Pripomba se smiselno upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Na območju naselij Nova Gorica, Solkan, Pristava, Kromberk, Ajševica in Rožna Dolina se določila za 

PM za avte dopolnijo z določili za PM za kolesa kot je prikazano v spodnji tabeli. Zaradi zahtevanih 

PM za kolesa se zmanjša število zahtevanih PM za avte. 

Zahteve po PM v stanovanjih se spremenijo - zateva po 3 PM za stanovanje nad 100 m2 se zniža na 

2 PM. 

Namembnost objekta Število parkirnih mest 
za avtomobile (PM) 

Število parkirnih mest 
za avtomobile in 
kolesa na območju 
naselij Nova Gorica, 
Solkan, Pristava, 
Kromberk, Ajševica in 
Rožna Dolina 

Stanovanja in bivanje 

111 Enostanovanjske stavbe 
1121 Dvostanovanjske stavbe 

2 PM/stanovanje 2 PM/stanovanje 

1122 Tri-in večstanovanjske stavbe 

 za stanovanje do 60 m2 uporabne 
stanovanjske površine 

1 PM 1 PM + 1 PM za kolo 

 za stanovanje nad 61m2 uporabne 
stanovanjske površine 

2 PM 2 PM + 2 PM za kolo 



STALIŠČA DO PRIPOMB  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

113 Stanovanjske stavbe za posebne 
družbene skupine (dijaški, mladinski domovi in 
ipd.) 

1 PM/10 postelj 1 PM + 1 za PM 
kolo/12 postelj  

113 Stanovanjske stavbe za posebne 
družbene skupine (študentski domovi) 

1 PM/2 postelji 1 PM + 1 PM za kolo 
/3 postelje 

113 Stanovanjske stavbe za posebne 
družbene skupine (domovi za ostarele, varna 
hiša) 

1 PM/5 postelj 
+ 50% za obiskovalce 

1 PM + 1 PM za 
kolo/6 postelj 
+ 50% za obiskovalce 

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji (oskrbovana stanovanja) 

1 PM/stanovanje 
+ 20% za obiskovalce 

1 PM + 0.5 PM za 
kolo /stanovanje 
+ 20% za obiskovalce 

Poslovno trgovske dejavnosti 

12201 Stavbe javne uprave 1 PM/30 m2  uporabne 
površine, 
ne manj kot 2 PM 

1 PM + 1 PM za 
kolo/40 m2  uporabne 
površine, 
ne manj kot 2 PM 

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
(pisarniški in upravni prostori ter druge 
storitve) 

1 PM/30 m2 uporabne 
površine, 
ne manj kot 2 PM 

1 PM + 1 PM za 
kolo/40 m2 uporabne 
površine, 
ne manj kot 2 PM 

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 
(mešani poslovni programi) 

1 PM/30 m2 uporabne 
površinene, ne manj 
kot 2 PM 

1 PM+1 PM za 
kolo/40 m2 uporabne 
površine, ne manj kot 
2 PM 

12301 Trgovske stavbe 
(trgovski lokal pod 100 m2) 

1 PM/30 m2 uporabne 
prodajne površine, 
ne manj kot 2 PM 

1 PM + 1 PM za 
kolo/40 m2 uporabne 
prodajne površine, 
ne manj kot 2 PM 

12301 Trgovske stavbe 
(trgovina med 100 in 500 m2) 

1 PM/50 m2 uporabne 
prodajne površine, 
ne manj kot 4 PM 

1 PM + 1 za PM 
kolo/60 m2 uporabne 
prodajne površine, 
ne manj kot 4 PM 

12301 Trgovske stavbe 
(trgovina z neprehrambenimi izdelki) 

1 PM/80 m2  uporabne 
prodajne površine, 
ne manj kot 2 PM 

1 PM+ 1 za PM 
kolo/100 m2  
uporabne prodajne 
površine, 
ne manj kot 2 PM 

12301 Trgovske stavbe 
(nakupovalni center do 2500 m2) 

1 PM/30 m2 uporabne 
prodajne površine 

1 PM + 1 PM za 
kolo/40 m2 uporabne 
prodajne površine 

12301 Trgovske stavbe 
(nakupovalni center nad 2500 m2) 

1 PM/35 m2 uporabne 
prodajne površine 

1 PM + 1 PM za 
kolo/40m2 uporabne 
prodajne površine 

12301 Trgovske stavbe 
(odprte in pokrite tržnice) 

1 PM/40 m2 uporabne 
prodajne površine 

1 PM + 1 PM za 
kolo/50 m2 uporabne 
prodajne površine 

12301 Trgovske stavbe 
(večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni 
centri) 

1 PM/25 m2 uporabne 
prodajne površine 

1 PM + 1 PM za 
kolo/30 m2 uporabne 
prodajne površine 

12303 Bencinski servisi 1 PM/30 m2 uporabnih 
površin 
ne manj kot 3PM 

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
(obrtno servisne dejavnosti) 

1 PM/30 m2 BTP 
ne manj kot 2 PM 

1 PM + 1 PM-za 
kolo/40 m2 BTP, 
ne manj kot 2 PM 

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
(avtopralnice) 

3 PM/pralno mesto 

Družbene dejavnosti 



STALIŠČA DO PRIPOMB  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
(gledališča, koncertne hiše, večnamenske 
dvorane, kino, galerija) 

1 PM/5 sedežev 1 PM + 1 PM za 
kolo/6 sedežev 

12620 Muzeji in knjižnice 1 PM/80 m2 BTP 1 PM + 1 PM za 
kolo/100 m2 BTP 

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 1 PM/10 sedežev 1 PM + 1 PM za 
kolo/12 sedežev 

Športne dejavnosti 

24110 Športna igrišča – stadion 1 PM/200 m2 BTP 
od tega 20% PM za 
avtobuse 

1 PM/250 m2 BTP, 
od tega 20% PM za 
avtobuse, 1 PM za 
kolo/250 m2 BTP 

24110 Športna igrišča – igrišča za tenis 4 PM/igrišče 3 PM + 1 PM 
kolo/igrišče 

24110 Športna igrišča 
(javna kopališča) 

1 PM/150 m2 BTP 
površine javnega 
kopališča 

1 PM + 1 PM za 
kolo/200 m2 površine 
javnega kopališča 

12650 Športne dvorane s prostori za gledalce 1 PM/30 m2 BTP 
od tega 20% PM za 
avtobuse 

1 PM + 1 Pmza 
kolo/40 m2 BTP, 
od tega 20% PM za 
avtobuse 

12650 Športne dvorane 
(večnamenske dvorane, pretežno namenjene 
razvedrilu) (wellness, fizioterapija, fitnes ipd.) 

1PM/15 m2 BTP 1PM + 1 PM za 
kolo/20 m2 BTP 

12650 Športne dvorane – kegljišče 4 PM/stezo 3 PM/stezo + 1 PM 
za kolo/stezo 

Posebne dejavnosti 

12111 Hotelske in podobne stavbe za 
kratkotrajno nastanitev 

0,75 PM/1 sobo 

12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari 1 PM/4 sedeže + 
1PM/m pulta 
ne manj kot 5PM 

1 PM/4 sedeže + 
1PM/m pulta, 
ne manj kot 5PM 

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev (mladinska prenočišča) 

1 PM/10 postelj 

Igralnice 1 PM/igralni avtomat 

Družbene dejavnosti 

12640 Stavbe za zdravstvo (bolnišnice) 1 PM/5 postelj 

12640 Stavbe za zdravstvo 
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske 
ambulante) 

1 PM/25 m2  BTP 
ne manj kot 2 PM 

12640 Stavbe za zdravstvo 
(zavetišče za živali) 

1 PM/150 m2 
ne manj kot 2 PM 

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo (osnovne šole, 
srednje šole) 

1,5 PM/učilnico 1 PM + 1 PM za 
kolo/učilnico 

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo (posebne šole 
za ovirane v razvoju) 

1,75 PM/učilnico 1,5 PM + 1 PM za 
kolo/učilnico 

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo (visoke šole) 

1 PM/25 m2  BTP 1 PM + 1 PM za 
kolo/30 m2  BTP 

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo (otroški vrtci) 

1,75 PM/oddelek +0,5 
PM/oddelek za 
kratkotrajno parkiranje 
staršev 

1,5 PM + 1 PM za 
kolo/oddelek +0,5 
PM/oddelek za 
kratkotrajno 
parkiranje staršev 

Proizvodne dejavnosti 

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe  ne manj kot 1PM  ne manj kot 1PM 

1251 Industrijske stavbe (do 200 m2) 1 PM/30 m2 BTP 1 PM/30 m2 BTP 
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ne manj kot 2 PM ne manj kot 2 PM 

1251 Industrijske stavbe (več kot 200 m2) 1 PM/50 m2 BTP 1 PM/50 m2 BTP 

1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 
(skladišča z obiskovalci) 

1 PM/150 m2 BTP 1 PM/150 m2 BTP 

1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 
(skladišča brez obiskovalcev) 

ne manj kot 3 PM ne manj kot 3 PM 

1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 
(razstavni in prodajni prostori) 

1 PM/80 m2 BTP 1 PM/80 m2 BTP 

1251 Industrijske stavbe 
(delavnice za servis motornih vozil) 

6 PM/popravljalno 
mesto 

6 PM/popravljalno 
mesto 

Drugo 

24204 Pokopališča 
12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči 
objekti 

1 PM/600 m2 
ne manj kot 10 PM 

1 PM + 1 PM za 
kolo/700 m2 
ne manj kot 10 PM 

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za 
šport, rekreacijo in prosti čas 

1 PM/600 m2 1 PM + 1 PM 
kolo/700 m2 

12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje 
elektronskih komunikacij ter z njimi povezane 
stavbe (stavbe in terminali na železniških in 
avtobusnih postajah ter z njimi povezane 
stavbe) 

1 PM/50 m2* 
*število PM upošteva
tudi značaj objekta in 
dostop do javnega 
prometa 

1 PM + 1 PM za 
kolo/60 m2* 
*število PM upošteva
tudi značaj objekta in 
dostop do javnega 
prometa 
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ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 32 

KO SOLKAN 

EUP O-08/01, SO-02/01 in SO-04/01 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

Pripombe na enote urejanja prostora: SO-08/01, SO-02/01 in SO-04/01 v Solkanu. 

Splošne pripombe: 

Glede ponujenih predlogov sprememb smo mnenja, da predlog ne sledi zahtevam javnega interesa 

in da predlagane spremembe OPN ne sledijo razvojnim potrebam Solkana kot kraja z več kot 

tisočletno zgodovino. 

Namreč, številne in intenzivne družbene spremembe v zadnjih desetletjih: vključitev v EU, propad 

industrije in obrti, spremembe v distribuciji in trgovini, izguba tradicionalnih delovnih mest in tudi 

večje spremembe v urbanem prostoru naselja Solkan kot so: cestna povezava v Goriška Brda, nova 

Solkanska obvoznica, ureditev športno rekreativnih površin ob reki Soči, urejanje kompleksa 

Karavle….zahtevajo ponovno prevrednotenje vloge z občutkom do starega naselja Solkan,  

obstoječih ureditev, še posebej naravovarstveno zelo občutljivega prostora ob reki Soči, in njegovih 

razvojnih potencialov.  

Pričakujemo, da naj bi načrtovane nove prostorske ureditve zagotovile trajnostni razvoj kraja, razvoj 

zelenih vsebin in socialnega podjetništva, kvalitetno bivalno okolje krajanom Solkana, v prvi vrsti pa 

omogočile revitalizacijo in prenovo degradirane grajene strukture, obenem pa v čim večji meri 

sledile odpiranju novih poslovnih priložnosti in novih delovnih mest. lzgradnja stanovanj je vsekakor 

zaželena, vendar se mora umestitev novih večjih stanovanjskih kompleksov podrediti celovitemu 

pristopu urejanja naselja in razvojnim potrebam Solkana.  

KS Solkan podpira prihod novih investitorjev v Solkan, še posebej tistih, ki prinašajo v kraj nova 

delovna mesta, vendar pa je naloga Mestne občine Nova Gorica da skupaj s KS Solkan preveri in 

definira programska, okoljska in prostorska izhodišča ter precizno določi pogoje gradnje v 

prostorskih aktih, kar bo investitorjem omogočilo nemoteno in tudi ekonomsko upravičeno gradnjo, 

kraju napredek in kvalitetnejše bivalno okolje. Podrobne pripombe: 

1. UREJEVALNA ENOTA PROSTORA S0-08/01

KS Solkan le delno podpira predlagano spremembo namenske rabe, vendar meni, da predlog klub 

vsemu še ne omogoča izvajanje javnega interesa in lokaciji primerno rabo in izrabo. 

Menimo, da je urejanje s PIP na območjih, kjer se prekrivajo različni interesi manj primerno in da 

ustrezno višjo organiziranost območja in kvalitetno gradnjo dosegamo lahko le skozi javni natečaj in 

nato izvedbo OPPN, oziroma vsaj z izvedbo OPPN na podlagi predhodno preverjenih in s KS 

usklajenih izhodišč ter nato s strani KS potrjene zasnove ureditve območja.  

Predlagamo: 
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1. da se območje še nadalje ureja z OPPN,

2. da se pridobi kvalitetno prostorsko rešitev za to območje in da je ta rešitev usklajena s KS

Solkan,

3. da se del območja na severu predvidene urejevalne enote prostora (ki je bilo ob pripravi

idejnih zasnov Kajakaškega centra Solkan rezervirana za potrebe zelenega programa, športa

in rekreacije, vendar zaradi lastniških razmerij ni prišlo do realizacije) obravnava kot zelene

površine v javnem interesu in javni rabi - lahko tudi kot zelene površine z oznako namenske

rabe ZD (druge urejene zelene površine) v okviru svoje EUP. Naj te površine ostanejo zeleni

otok trikotne oblike (površine vsaj 3000 m2), v sklopu katerega se uredi površine in PM za

potrebe športno rekreacijskih ter turističnih programov, za prebivalce in obiskovalce ožjega

območja in tudi za potrebe obstoječih objektov ob cesti IX. korpusa (objekti s trgovsko

poslovnimi prostori v pritličjih in stanovanji v nadstropjih), ki so brez zelenih površin in

lastnih PM. Dodatna obrazložitev predloga je v prilogi 1.

4. da območje z motornim prometom gravitira predvsem in po možnosti točkovno proti

gospodarski coni UEP S0-09/01 in ne proti ulici Pot na breg, da pa se vzpostavi tudi ta 

prometna povezava v skladu z odločbo Ministrstva za promet z dne 26.2.2009.

5. večkratni sklep in želja KS je bila, da se ponovno vzpostavi peš in kolesarski promet (in

prehod za dvolastnike) preko železniškega prehoda na Veliki poti. Ob povečanju gostote

poselitve je neodgovorno ohranjati nelegalno in z betonsko zaporo se dodatno oteženo

preckanje proge, zato naj se prometna infrastruktura območja načrtuje na način , ki bo v

nadaljevanju urejanja kompleksa omogočal ureditev prehoda.

6. ob povezovalni cesti naj se poleg hodnika za pešce predvidi ureditev dvosmerne kolesarske

steze (v širini 2x1,5 m),

7. v coni se predvidi enostanovanjska gradnja, etažnost objektov: P+1, z max. višino objektov

9.00 m in max. višino fasade ob kapi 6.30 m in zeleno površino v velikost 270 m2.

8. v urejevalni enoti se ohranja in uveljavlja enake odmike od sosednjih zemljišč, faktorje

zazidave in izrabe, kot veljajo v splošnem OPN-ju za individualno stanovanjsko gradnjo.

Usmeritev za izdelavo OPPN: 

9. ob železniški progi se zagotovi koridor za izvedbo povezovalne ceste, kolesarsko stezo (v

širini 2x1,5 m) in izvedbo gospodarske infrastrukture, ki naj bo tako načrtovana, da bo

možno urediti prehod za pešce in kolesarje na Veliki poti,

10. na severnem delu območja se uredi javne zelene in parkirne površine v predvideni površini

3000 m2, ki služijo rabi obiskovalcev športno rekreacijskega območja ob reki Soči in kot ena

izmed izhodiščnih točk kolesarjem in pohodnikom ob reki Soči ter na Sabotin, obiskovalcem

novega naselja, in krajanom stanujočim v ožjem območju, ki so zaradi strnjene zazidave

praktično brez zelenih in parkirnih površin,

V kolikor s predlogom za OPPN ne bi uspeli in bi se območje urejalo s PIP pa predlagamo: 

11. da se pridobi kvalitetno prostorsko rešitev za to območje in da je ta rešitev usklajena s KS

Solkan (na podlagi izhodišč KS, obravnave predlagane zasnove investitorja v KS in izdanega

mnenja oziroma soglasja k zasnovi s strani KS, lahko tudi na način in po postopku, kot imajo

to predvideno v svojem OPN nekatere sosednje občine - v prilogi 2 posredujemo izvleček

OPN Šempeter - Vrtojba in sicer člen 102., ki obravnava posebne prostorske izvedbene

pogoje - PPIP)

12. da se del območja na severu predvidene urejevalne enote prostora (ki je bilo ob pripravi

idejnih zasnov Kajakaškega centra Solkan rezervirano za potrebe zelenega programa, športa

in rekreacije, vendar zaradi lastniških razmerij ni prišlo do realizacije ) obravnava kot zelene
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površine v javnem interesu in javni rabi - lahko tudi kot zelene površine z oznako namenske 

rabe ZD ( druge urejene zelene površine) v okviru svoje EUP. Naj te površine ostanejo zeleni 

otok trikotne oblike (površine vsaj 3000 m2), v sklopu katerega se uredi površine in PM za 

potrebe športno rekreacijskih ter turističnih programov, za prebivalce in obiskovalce o:Zjega 

območja in tudi za potrebe obstoječih objektov ob cesti IX. korpusa (objekti s trgovsko 

poslovnimi prostori v pritličjih in stanovanji v nadstropjih), ki so brez zelenih površin in 

lastnih PM. Dodatna obrazložitev predloga je v prilogi 1. 

13. da območje z motornim prometom gravitira predvsem in po možnosti točkovno proti

gospodarski coni S0-09/01 in ne proti ulici Pot na breg, da pa se vzpostavi tudi ta prometna

povezava, v skladu z odločbo Ministrstva za promet z dne 26.2.2009.

14. večkratni sklep in zelja KS je bila , da se ponovno vzpostavi pes in kolesarski promet (in

prehod za dvolastnike) preko železniškega prehoda na Veliki poti. Ob povečanju gostote

poselitve je neodgovorno ohranjati nelegalno in z betonsko zaporo se dodatno oteženo

prečkanje proge, zato naj se prometna infrastruktura območja načrtuje na način , ki bo v

nadaljevanju urejanja kompleksa omogočal ureditev prehoda,

15. ob povezovalni cesti naj se poleg hodnika za pešce predvidi ureditev dvosmerne kolesarske

steze,

16. da se v okviru območja predvidi parkiranje tudi za avtobuse,

17. v coni se predvidi se enostanovanjska gradnja, etapnost objektov: P+1, z max. višino

objektov 9.00 m, in max. višino fasade ob kapi 6.30 m,

18. v urejevalni enoti ohranja in uveljavlja enake odmike od sosednjih zemljišč, faktorje zazidave

in izrabe, kot veljajo v splošnem OPN-ju za individualno stanovanjsko gradnjo.

2. UREJEVALNA ENOTA PROSTORA S0-02/01

Predlagamo: 

da se v območje S0-02/01 z namensko rabo "E" (energetska infrastruktura) ne vključi 

severnega območja urejevalne enote S0-04/01 z namensko rabo "BC" (športni centri) 

opomba: v prilogi 3 je prikaz veljavne namenske rabe prostora OPN, in prikaz nove  

namenske rabe prostora po predlogu OPN 05, iz katere je razvidna sprememba površine v 

UEP S0-02/01 in UEP S0-04/01 

3. UREJEVALNA ENOTA PROSTORA S0-04/01

KS Solkan predlaga, da se urejevalna enota prostora S0-04/01, s sedanjo namensko rabo 

"BC" (športni centri), ohrani v obstoječem obsegu in naj se je ne zmanjšuje. (velja ista 

opomba, kot v predhodni točki ) že od pričetka priprave prostorskih načrtov za gradnjo 

Hidroelektrarne Solkan, v sedemdesetih letih preteklega stoletja, pa vse do današnjih dni, je 

bilo območje UEP S0-04/01 (Športni park Solkan) predvideno za razvoj športno rekreacijskih 

in turistično gostinskih vsebin. To je bil pomemben argument s katerim je nastopal investitor 

pri zagovoru javnega interesa gradnje Hidroelektrarne Solkan, obenem pa naj bi bila taksna 

ureditev nekakšno nadomestilo krajanom, za z zajezitvijo uničeno reko Sočo in potopljeno 

Solkansko sotesko od Solkana do Plavi, in tudi ponujena priložnost za razvoj turistične in 

športno rekreacijske ponudbe kraja. Glede na to, da je v teku priprava strokovnih podlag za 

severni del naselja Solkan, v sklopu katerega se obravnava tudi območje Sprotnega parka 

Solkan ( UEP SO 04-01 ), je smotrno, da se v nadaljevanju temeljito razmisli tudi o moini rabi 

nekdaj motelu in restavraciji namenjenih objektov in površin ob njem ( recimo v mladinski 

hotel, ......... ), in v organizirano obravnavo problematike vključi poleg lastnika nepremičnin 
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in lokalne skupnosti, tudi širšo strokovno javnost, društva, gostinsko turistične organizacije, 

Obrtno in Gospodarsko zbornico in krajane Solkana. 

Predlagamo: 

1. da se severnega območja urejevalne enote prostora S0-04/01 z namensko rabo"

BC"(športni centri) ne priključi v območje urejevalne enote prostora S0-02/01 z

namensko rabo "E " (energetska infrastruktura)

priloga 1 

Dodatna obrazložitev predloga umestitve zelenega otoka v severnem delu UEP S0-08/01: 

• Območje športno rekreacijskih površin ob reki Soči postaja vsak dan bolj zanimivo tako za

krajane Solkana kot tudi za obiskovalce iz širšega območja Slovenije in tujine. 

• Predvidevamo, da se bo z realizacijo novih načrtovanih ureditev ob Soči v naslednjih letih

se dodatno povečevalo število obiskovalcev tega prostora, in da bo Solkan postal  

pomembna izhodiščna točka za športno rekreacijske dejavnosti v naravi. 

• Načrtuje in ureja se nove sprehajalne pes poti, kolesarske steze, dodatna premostitev reke

Soče, izvedba poti miru ob nekdanji frontni liniji iz 1. svetovne vojne, pes in kolesarska pot 

od izvira do izliva reke Soče, pot na Sabotin, v Brda, Šmaver, krožna pot Solkan - Pevma - 

Gorica - Solkan, ........ 

• Zaradi omejenih površin ob Soči, varovanja okolja, in rezervacije površin predvsem za

športne in rekreativne namene, je bil v prostorskih dokumentih in lokacijski dokumentaciji 

ob urejanju Kajakaškega centra Solkan predviden samo nujen servisni dovoz k objektom, in 

ureditev minimalnega števila parkirnih mest neposredno ob objektih, z dodatno možnostjo 

izjemne izrabe površin platojev nad tribunami za parkiranja ob športnih prireditvah. 

• Predvideno je bilo, da naj bi se dodatne parkirne površine, potrebne pri izvedbi športnih

prireditev v Kajakaškem centru Solkan, uredile na zgornjem platoju nad sotesko Soče, 

vendar po možnosti cim bliže Kajakaškemu centru Solkan. 

• Kot najbolj ustrezna rešitev za ureditev dodatnih parkirnih mest za potrebe Kajakaškega

centra Solkan je bila že v letu 1996 evidentirana ureditev javnih parkirnih površin v območju 

predvidene gospodarske cone ( območje, ki se sedaj spreminja v stanovanjsko cono: 

urejevalna enota S0-08/01 ). 

Predlagamo: 

1. da se razpoložljiv prostor ob Soči zavaruje in nameni športno rekreativnim dejavnostim,

2. da se iz območja naselja Solkan uredi več peš dostopov do reke Soče,

3. da se ob dostopnih poteh k Soči zagotovi dodatna manjša parkirišča (sistem manjših

razpršenih večnamenskih parkirišč ob železnici in v kraju samem: kot je predlagani trikotni

zeleni otok ob Poti na breg, Parkirišča ob novi železniški postaji Solkan, ........... ) 

4. da se kot glavno izhodiščno točko za dostop za obiskovalce k športno rekreativnim

površinam k Soči, do kolesarskih in pešpoti, določi območje v severnem delu urejevalne

enota S0-08/01, ki se navezuje direktno na glavno dostopno cesto do reke Soče ( Pot na

breg) v površini 3000 m2
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5. da se to območje uredi kot zeleni otok z igralnimi in utrjenimi površinami ter javnimi

parkirnimi mesti, ki bodo služile tudi prebivalcem novega stanovanjskega naselja in

krajanom stanujočim v neposredni bližini.

6. da se območje zelenega otoka po potrebi umesti v svojo EUP z namensko rabo ZD (druge

urejene zelene površine)

priloga 2 

v primeru urejanja območja s PIP, predlagamo način reševanja kot jo predvideva OPN občine 

Šempeter -Vrtojba v členu st. 102; v nadaljevanju posredujemo izvleček tega člena: 

Prostorske zasnove posebnih prostorskih izvedbenih pogojev 

102. člen 

(prostorske zasnove posebnih prostorskih izvedbenih pogojev) 

(1) Za nekatere EUP je treba izdelati prostorske zasnove posebnih prostorskih izvedbenih 

pogojev (PPIP), ki obsegajo naslednje obvezne vsebine: 

- določitev izvedbe cestnih koridorjev s predvidenimi profili za motorni, kolesarski in peš 

promet. 

- določitev koridoriev za gradnjo gospodarske Javne infrastrukture z ustreznimi varovalnimi 

pasovi, 

- določitev javnih in drugih skupnih površin z njihovo funkcionalno in oblikovno zasnovo, 

- določitev regulacijskih črt, ki se določijo kot pogoj glede lege načrtovanih objektov na 

zemljišču, 

- določitev višinske regulacije, kjer ta ni natančno določena in je to zaradi ohranjanja 

morfološke strukture  potrebno, 

- določitev drugih meril za velikost objektov za posamezno območje podrobnejše namenske 

rabe, ki niso podrobneje določeni oz. odstopajo za 10 %. 

(2) EUP, za katere je treba izdelati prostorske zasnove, so določena v Prilogi 1. 

(3) 0 ustreznosti rešitve odloči občinska služba, pristojna za urejanje prostora. 

(4) Do izdelave in potrditve prostorskih zasnov znotraj obravnavane EUP gradnja ni 

dovoljena, razen za primere, navedene v členu : »Dovoljeni posegi v prostor na območjih 

predvidenih OPPN« v tem odloku. 

STALIŠČE 

Pripombe na EUP SO-08/01 – se smiselno upošteva 

Pripombe na EUP SO-02/01, SO-04/01 – se ne upošteva 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

SO-08/01 – se smiselno upošteva 

1. Se ne upošteva – OPPN se ne predpiše. Območje je namreč v lasti enega investitorja –

običajno je OPPN predipisan v primerih, ko je več inevstitorjev in je gradnja infrastrukture
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otežkočena. Investitor tudi načrtuje zazidovo manj zahtevnih enostanovanjskih stavb, 

katerih bistven vpliv na okolje (prometna obremenitev območja) je bil preverjen s 

prometno študijo Prometna povezava stanovanjskega naselja v Solkanu na Ulici IX. 

Korpusa, izdelovalec Ipod d.o.o., datum julij 2008 in strokovno podlago Predlog ukrepov na 

obstoječi cestni infrastrukturi na Ulici IX. Korpusa v Solkanu, št. 289/08 avgust 2008, 

izdelovalec Ipod d.o.o.  Iz študij, ki so obravnavale veliko višjo gostoto pozidave od danes 

predvidene izhaja, da so prometne obremenitve sprejemljive. Oblikovne zahteve ostajajo 

enake kot pri splošnih določilih akta. 

2. Se ne upošteva – pogoja o tem, kdo naj podaja mnenja na prostorske načrte oziroma

projekte, ni mogoče vnesti v prostorski akt. Udeležence v postopku pridobitve gradbenega

dovoljenja določa zakon.

3. Se ne upošteva – območje ni zajeto v OPPN Športni park Soča, ki že obsega številne

površine na levem in desnem bregu Soče, ki bodo in že služijo rekreacijskemu območju.

Zahteva po dodatnih zelenih površinah ni utemeljena.

Poraba prostora znotraj SO-08/01 za namen parkiranja bi bila skrajno neracionalna in

netrajnostna.  O načinu dostopa do območja je potrebno razmišljati iz vidika trajnostne

mobilnosti:

a. območje kot rekreacijska cona širšega mestnega območja – spodbuja se dostop do

območja na trajnostne načine, primarno s kolesom. Za ta namen se načrtuje

izvedba kolesarske brvi, znotraj same EUP SO-08/01 pa je zahtevana izgradnja

kolesarske steze, ki omogoča navezavo območja proti Šempetru (možen rezervat

za smer Kras). Spodbujenje dostopa z avtomobili do rekreacijske cone je

neprimerno, saj se bo skladno s prometnim načrtom dostopnost do območja z

avtom oteževalo.

b. v primeru velikih dogodkov – smiselno bi bilo, da se za primere organizacije velikih

prireditev (nekaj krat letno) izdela mobilnostni načrt in v njem doroče, kam se

usmerja avtomobile (določi parkirišča) in na kakšen način se poskrbi za prevoz

obiskovalcev do prizorišča. Zaradi enkratnih dogodkov je vzpostavitev novega

parkirišča izrazito netrajnostna.

4. Se ne upošteva – OPN že predvideva predlagano povezovalno cesto med Veliko potjo in

Potjo na Breg, prav tako že načrtuje tudi dvosmerno kolesarsko povezavo in pločnik. Podlaga

za pripravo OPN je veljavna zakonodaja, ne pa odločbe. Prometni profil ceste bo moral glede

na funkcijo ceste s svojimi dimenzijami slediti veljavnim predpisom. Sam prometni režim pa

je predmet podrobnejšega načrtovanja in upravljanja prostora.

5. Ni predmet obravnavanega akta – gre za režim v prostoru, kar pa ni stvar OPN.

6. Brezpredmetno – OPN že zahteva umestitev dvosmerne kolesarske steze.

7. Se delno upošteva – za območje se predpiše izključno enostanovansko gradnjo. Predlagana

etažnost je že zahtevana v predlogu akta, višina objektov se ne predpiše in ostane stvar

podrobnejšega načrtovanja. Posebnih faktorjev izrabe se ne določa, predvideva se splošne

faktorje za namensko rabo SSs. Omogoča se manjšo gradbeno parcelo od splošno

predpisane, saj so prometne preveritve dokazale, da je večja izraba možna.

8. Se smiselno upošteva  – OPN za enoto ne predpiše izjem glede odmikov, ohrani splošne

faktorje zazidave in izrabe za SSs, dovoljuje pa manjšo gradbeno parcelo.

9. Se ne upošteva – OPPN se ne predpiše.

10. Se ne upošteva – OPPN se ne predpiše.

11. Pripomba se ne upošteva – pogoja glede usklajenosti z predlogi KS ni mogoče vnesti v akt.

12. Pripomba se ne upošteva - glej odgovor pod točko 3.

13. Ni predmet obravnavanega akta – glej odgovor pod točko 4.
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14. Ni predmet obravnavanega akta – glej odgovor pod točko 5.

15. Brezpredmetno – glej odgovor pod točko 6.

16. Se ne upošteva – glej odgovor pod točko 3.

17. Se smiselno upošteva – glej odgovor pod točko 7.

18. Se smiselno upošteva – glej dogovor pod točko 8.

SO-02/01, SO-04/01 – se ne upošteva 

Pobudo za spremembo namenske rabe območja je podal lastnik in upravljavec objektov – 

Soške Elektrarne Nova Gorica zaradi ovir, na katere so zaradi turistične namenske rabe 

naleteli pri opravljanju svoje dejavnosti. Pobuda KS za ohranitev namenske rabe se ne 

upošteva. 

Vendar pa OPN v tekstualnem delu enote SO-02/01 še vedno predvideva tudi možnost 

rekreacije, turizma ter sorodnih dejavnosti, s čimer pa je uresničena tudi potreba, ki jo izraža 

KS. Tekst se glasi: 

»Poleg gradenj in izvajanja dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike so 

dovoljene tudi gradnje in dejavnosti za potrebe turizma, rekreacije in športa. Slednje ne 

smejo biti v nasprotju z osnovnim namenom območja in varstvenimi predpisi za HE 

Solkan.«   

Vse ostale vsebine, ki jih na to enoto predlaga KS, so stvar podrobnejšega načrtovanja in 

so dolečen v OPPN Športni park Soča. Kjer vsebine presegajo okvir OPPN, se po 

pričakovanjih urejajo s strokovnimi podlagami v nastajanju, ki se izdelujejo za center 

Solkana. Brez strokovne podlage se vsebin ne da  smiselno načrtovati.  

Ne upošteva se pripomba, ki se nanaša na območje SO-08/01, kjer načrtovana raba 

ostaja SSs.  Obrazložitev glej pod točko 3. 
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ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 33 

KO SOLKAN 

EUP SO-08/01 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

Pripomba na območje SO-08/01 (Soške vile). Predlagamo, da MONG pri pripravi končnega predloga 

mestnemu svetu MONG glede spremembe OPN-ja za območje S0-08/01 upošteva najmanj sledeče 

pripombe krajanov: 

1. območje se uredi z OPPN in ne zgolj s posebnimi PIP-i,

2. prostorske rešitve za to območje morajo biti predhodno usklajene s KS Solkan,

3. delu območja (ki je bilo že do spremembe lastništva rezervirano za potrebe programov SSP) se

spremeni namembnost v območje za dejavnost športa in rekreacije - zelene površine v javnem 

interesu in javni rabi, katere velikost znaša najmanj 4.000 m2. Menimo, da je ohranitev dela zelenih 

površin na tem območju, katere bi bilo mogoče nameniti zlasti športnim in drugim rekreacijskim 

vsebinam, glede na bližnji športni center ob reki Soči, rekreacijske poti v neposredni soseščini, pa 

tudi upoštevanje dolgoročnega razvoja Solkana z njegovo vpetostjo v dolino reke Soče, nujno 

potrebna. 

4. nujno je potrebno predvideti izgradnjo nadomestne povezovalne ceste med Prehodom Solkan 2

in Solkan 1 in sicer v obsegu 2 x 3 m in hodnika za pešce, kot to podrobneje določa odločba 

Ministrstva za promet z dne 26.2.2009. Z odločbo Vlade RS st. 02100-2/2013/17 z dne 12.6.2015 je 

bila namreč dopolnilna odločba Ministrstva za promet, st. 3752-18/2009/192-0006307 z dne 

22.9.2010 (s katero je bilo med drugim odločeno, da se mora nivojski prehod Solkan 2 pred izgradnjo 

dovozne ceste na zahodni strani železniške proge med nivojskim železniškim prehodom Solkan 1 in 

Solkan 2 brezpogojno ukiniti) odpravljena po nadzorstveni pravici. To pa pomeni, da ostaja v veljavi 

odločba Ministrstva za promet st. 3752-9/2009/2-0006104 z dne 26.2.2009. Odločba z dne 

26.2.2009 v točki 2. izreka določa, da morata MONG in SZ nivojski prehod Solkan 2 ukiniti po ureditvi 

nadomestne dovozne ceste širine 2 x 3 m in hodnika za pe5ce po zahodni strani ceste (stran od 

proge). Nadomestna cesta je lahko bližje kot 8 m od osi tira, opremljena mora biti z varovalno ograjo 

ter ograjo, ki bo preprečevala pešcem prehod preko proge, pri tem ograja ne sme biti bližje kot 5 m 

od osi tira. Predlog spremembe OPN za S0-08/01 ni v skladu z navedeno odločbo ministrstva, saj 

predvideva le dvosmerno kolesarsko stezo in hodnik za pešce! Ukinitev železniškega prehoda Solkan 

2 brez izgradnje nadomestne ceste je glede na zgoraj navedeno nezakonita, kar pomeni, da je 

potrebno dejansko stanje cim prej uskladiti z odločbo Ministrstva za promet z dne 26.2.2009. 

Prometni režim je na tem območju že ob sedanji poseljenosti katastrofalen, saj primanjkuje 

parkirnih mest, zato so vozila parkirana na vozišču, dovoz in vključitev na Cesto IX. korpusa pri Livarni 

zaradi konfiguracije terena (naklon, dvojni ovinek itd.) ne omogočata srečanja več vozil in varne 

vključitve v promet na glavni cesti itd., kar se bo z bistveno povečano poseljenostjo tega območja se 

poslabšalo itd. lzgradnja nadomestne povezovalne ceste za vsa vozila je za predmetno območje 
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bistvenega pomena in nujno potrebna, in sicer ne glede na to, ali se v območju 50-08/01 predvideva 

dodatna gradnja ali ne, saj to cesto terjajo že sedaj obstoječe razmere.  

5. tudi po izgradnji nadomestne poti iz predhodne točke je nujno potrebno predvideti ponovno

vzpostavitev pešpoti in poti za kolesarski promet (+dvolastniki) preko sedaj ukinjenega železniškega 

prehoda Solkan 2 na Veliki poti. Ob povečanju gostote poselitve je neodgovorno ohranjati nelegalno 

in z betonsko zaporo se dodatno oteženo vsakodnevno prečkanje proge na mestu, ki edina 

predstavlja naravno povezavo območja s preostalim delom naselja, bližnjih trgovin, vrtca itd. Do 

izgradnje navedene povezovalne poti pa je potrebno ponovno vzpostaviti prejšnje stanje na 

nivojskem prehodu Solkan 2, saj je bilo zaprtje tega prehoda očitno nezakonito; 

6. predvidi se etažnost objektov največ P+l,

7. nujno je potrebno omejiti tudi vertikalne gabarite objektov (max. višina objektov v slemenu 8.00

m, max. višina fasade na kapi 6.30 m) - podobno ureditev predvideva npr. Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Solkan, 

8. potrebno je določiti, da kota 0,00 za izgradnjo objektov predstavlja zdajšnja višina terena na

travniku in ne npr. koto 0,00 določiti na višini ceste Velika pot oz. železniških tirov, 

9. na predvidenem območju stanovanjske gradnje (to je območju, ki ne zapade pod točko 3) je

potrebno ohraniti enake odmike od sosednjih zemljišč, faktorje zazidave in izrabe, kot veljajo v 

splošnem delu OPN za individualno stanovanjsko gradnjo,  

10. minimalna velikost parcele objekta mora biti enaka, kot je predvideno v splošnih določbah OPN-

ja v primeru strnjene individualne gradnje (SSs), torej 250 m2; navedene velikosti parcele v nobenem 

primeru ni dopustno manjšati, 

11. potrebno je določiti, da na predmetnem območju ni dovoljena gradnja ne dvostanovanjskih

stavb, ne tri in več stanovanjskih stavb. Dopustna je le gradnja enostanovanjskih stavb. Določila pod 

točko 10. in 11. so nujno potrebna, da se glede na velikost območja pozidave in majhno min. velikost 

parcele objekta (v primeru prostostoječe individualne gradnje je namreč min. velikost parcele se 

enkrat večja!) omeji gostota poseljenosti območja in tako zagotovi poseljenost, ki je se primerna 

glede na tipologijo okoliških stavb, predvsem pa glede na prometno infrastrukturo in značilnosti 

območja, ki gostejše poselitve ne bi prenesli. 

12. predvideno območje skupnih zelenih površin je glede na možno izrabo prostora in gostoto

poseljenosti občutno premajhno, zato predlagamo da se to območje bistveno poveča in uredi tudi 

kot park z zasaditvijo z drevesi, klopmi itd. Minimalne zelene površine, kot so sedaj določene, to je 

100 m2 ne omogočajo izvedbo kvalitetnih rešitev v smislu prostora za druženje, igro in kvalitetnega 

preživljanja prostega časa, saj je na sedaj predvideno površino komajda mogoče umestiti manjše 

otroško igrišče. Večjo površino tovrstnih vsebin terja tudi že sama velikost območja pozidave, ki je 

za več kot 120-krat večja od predvidenega območja skupnih zelenih površin.  

13. Krajani Solkana se ne strinjamo, da bi bilo na tem območju dopustno graditi skupno podzemno

garažo, saj bi to pomenilo prekomeren gradbeni poseg v okolje, izničene bi bile zelene površine, 

omogočena bi bila bistveno večja pozidanost območja nad terenom in s tem večja gostota 

poseljenosti itd. 

14. določiti je potrebno, da območje ne predstavlja jedra naselja,

15. urediti je potrebno prometno infrastrukturo (novo in že obstoječo) in prometni režim na način,

da bosta omogočala nemoteno in varno odvijanje prometa na predmetnem območju, vključevanje 
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na glavno cesto itd. Pri tem pa nikakor ni dopustno, da bi vhod v novo naselje gravitiral le na območje 

Velike poti, ampak mora biti dodatna prometna obremenitev, ki bi jo prinesla poselitev 

predmetnega območja, ustrezno razporejena tako na Pot na breg kot na Veliko pot. 

Jasno je, da ima investitor namen maksimalno dopustno pozidati to območje. Glede na njegovo 

dosedanje ravnanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za projekt Soške vile je 

utemeljeno pričakovati, da bo ponovno poskusil izkoristiti vsako nedorečenost spremenjenega 

prostornega načrta, vse s ciljem maksimalno dopustne pozidave tega območja. Krajani smo se več 

let upirali prejšnjemu projektu Soške vile, ki je predstavljal povsem nesprejemljivo pozidavo tega 

območja.  

STALIŠČE 

se smiselno upošteva 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

1. pripomba se ne upošteva – OPPN se ne predpiše. Območje je namreč v lasti enega

investitorja – običajno je OPPN predipisan v primerih, ko je več inevstitorjev in je

gradnja infrastrukture otežkočena. Investitor tudi načrtuje zazidovo manj zahtevnih

enostanovanjskih stavb, katerih bistven vpliv na okolje (prometna obremenitev

območja) je bil preverjen s prometno študijo Prometna povezava stanovanjskega

naselja v Solkanu na Ulici IX. Korpusa, izdelovalec Ipod d.o.o., datum julij 2008 in

strokovno podlago Predlog ukrepov na obstoječi cestni infrastrukturi na Ulici IX.

Korpusa v Solkanu, št. 289/08 avgust 2008, izdelovalec Ipod d.o.o.  Iz študij, ki so

obravnavale veliko višjo gostoto pozidave od danes predvidene izhaja, da so prometne

obremenitve sprejemljive. Oblikovne zahteve ostajajo enake kot pri splošnih določilih

akta.

2. se smiselno upošteva - pogoja o tem, kdo naj podaja mnenja na prostorske načrte

oziroma projekte, ni mogoče vnesti v prostorski akt. Udeležence v postopku pridobitve

gradbenega dovoljenja določa zakon.

3. pripomba se ne upošteva - Površine za potrebe rekreacije ob Soči so že načrtovane z

OPPN Rekreacijski park Soča in že obsegajo obsežne površine na levem in desnem bregu

Soče, ki bodo in že služijo rekreacijskemu območju. Zahteva po dodatnih zelenih

površinah ni utemeljena. Konkretnih novih vsebin, ki bi jih bilo potrebno načrtovati, ni

bilo podanih.

4. pripomba je delno že upošteva, saj posebni PIP predvidevajo gradnjo povezovalne ceste

med Veliko potjo in Potjo na Breg, dvosmerno kolesarsko stezo in pločnik.

Preostala pripomba ni predmet akta - Podlaga za pripravo OPN je veljavna zakonodaja.

Prometni profil ceste bo moral glede na prometno obremenitev, funkcijo ceste,

dovoljene hitrosti, tehnične elemente in drugo s svojimi dimenzijami slediti veljavnim

predpisom. Sam prometni režim pa je predmet podrobnejšega načrtovanja in

upravljanja prostora.

5. vsebina pripombe ni predmet akta - gre za režim v prostoru, kar pa ni stvar OPN.

6. pripomba je brezpredmetna – predlagana etažnost je že zahtevana.

7. pripomba se ne upošteva - Akt iz vidika regulacije višine omejuje etažnost, podrobnejše

oblikovanje objektov pa bo predmet podrobnejšega načrtovanja.

8. pripomba se ne upošteva - Podrobnejše oblikovanje objektov pa bo predmet

podrobnejšega načrtovanja.
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9. pripomba je že upoštevana – odmiki od sosednjih parcel, faktorji izrabe in zazidave

ostanejo enki kot v OPN za območja SSs.

10. pripomba se ne upošteva – Omogoča se manjšo gradbeno parcelo od splošno

predpisane, saj so prometne preveritve dokazale, da je večja izraba možna).

11. Se upošteva – na območju se dovoli le enostanovanjska gradnja.

12. Pripomba se upošteva – za območje se predvidi splošen faktor zelenih površin za

območja SSs.

13. pripomba se ne upošteva – garažna hiša na območju ni bila eksplicitno načrtovana,

vendar je prostorski akt ne prepoveduje. Skupna podzemna garažna hiša omogoča

dobro izrabo prostora, kar je smiselno in se spodbuja, hkrati pa omogoča večji delež

zelenih površin, saj terenske površine niso namenjene parkiranju.

14. pripomba je brezpredmetna – območje nikakor ne bo predstavljalo novega jedro naselja

Solkan temveč območje stanovanjske gradnje. Območja jeder so določena v

urbanističnem načrtu Nove Gorice (obsega tudi Solkan) in med njimi ni obravnavanega

območja.

15. pripomba se upošteva – napajanje bo preko nove povezovalne ulice možno tako iz

Velike poti kot Poti na Breg, vendar se v OPN doda določilo, da se območje napaja

primarno iz smeri Velike poti.
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ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 35 

KO / 

ČLEN 30., 43., 49., 83. ČLEN 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

"Hit d.d. Nova Gorica je na Mestno občino Nova Gorica je podal pobudo za spremembe in dopolnitve 

OPN Mestne občine Nova Gorica: Pobuda za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN »Kulturni 

center  v Novi Gorici« in OPN Mestne občine Nova Gorica, izdelovalca Biro Obala d.o.o. z datumom 

september 2015. Po pregledu gradiva za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN ugotavljamo, 

da v objavljenem gradivu naše želje in pripombe niso upoštevane, zato podajamo pripombe na javno 

razgrnjeno gradivo dopolnjenega osnutka OPN. Pripombe so v nadaljevanju podane po zaporedno 

oštevilčenih točkah. 

Pripombe: 

1. Dopolni naj se 30. odstavek 3. člena SD5 OPN z naslednjim stavkom:

»Parcela objekta je lahko tudi zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, ki so vključene v 

eno ali več enot urejanja prostora, če gre za kompleksno gradnjo enega objekta ali več objektov 

enotne kompleksne zazidave, ne glede na lastništvo zemljiških parcel.« Argument: FI in FZ se 

računata na parcelo objekta. V posameznih enotah urejanja prostora (EUP) sta FI in FZ preračunana 

na aktualno parcelo objekta izkoriščena ali že presežena, izvedbeni prostorski akti na tistih območjih 

(npr. OPPN) pa predvidevajo dodatno pozidavo. Da bi se lahko izvedlo ureditve, določene z OPPN, 

je potrebno omogociti ustrezno FI in FZ v OPN. 

2. Dopolni naj se 43. člen OPN z navedbo, da se regulacijske linje, ki segajo preko legalno zgrajenih

obstoječih objektov, ne upoštevajo do rušitve teh objektov. 

Argument: določba o upoštevanju gradbene linije, ki je zarisana npr. preko stavbe st. 367 k.o. 2304-

Nova Gorica (stavba hotela in casinoja Perla), ONEMOGOCA dozidave, nadzidave in spremembe 

namembnosti stavbe do njene rušitve in nadomestne gradnje, ker obstoječa stavba presega v 

prostor preko gradbene linije. Posledično to onemogoča lastniku širitev dejavnosti in bogatitev 

ponudbe. 

3. z naslednjimi določbami naj se spremenita tabela v prvem odstavku, drugi odstavek in četrti

odstavek 49. člena OPN. Poleg tega naj se odstavki 49. člena ustrezno pravilno oštevilčijo od 1 do 4. 

a. V tabeli v prvem odstavku 49. člena OPN naj se v vrstici »igralnice« spremeni potrebno minimalno

število parkirnih mest z »1 PM/igralni avtomat« na »0,5 PM/igralni avtomat«; 

Argument: Minimalni normativ 1 PM/1gralni avtomat je prestrog. Večina gostov igralnic, ki se 

pripeljejo z osebnim avtomobilom, se ne pripeljejo sami, ampak vsaj v paru ali trije, štirje v 

avtomobilu. Poleg tega igralnice organizirajo avtobusne prevoze za igralce, tako da ti gostje s svojim 

prihodom ne obremenjujejo park1nsc za osebna vozila. 
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b. Drugi odstavek 49. člena OPN, ki je v OPN označen kot 3. odstavek, sicer naj se spremeni tako, da

se bo glasil: 

»Poleg navedenega števila parkirnih mest je za objekte, za katere je potrebnih več kot 10 PM, razen 

za objekte za turistično nastanitev in igralnice, potrebno zagotoviti se najmanj 20% dodatnih 

parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi. 

Za objekte za turistično nastanitev in igralnice je potrebno zagotoviti 5% dodatnih parkirnih mest za 

kolesa in druga enosledna vozila, ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi. « 

Argument: Gostje hotelov in igralnic se večinoma ne pripeljejo s kolesi ali drugimi enoslednimi vozili, 

zato je zahteva po 20% dodatnih parkirnih mest pretirana. Zadostuje 5% dodatnih pred vremenskimi 

vplivi zaščitenih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila. 

c. Četrti odstavek 49. člena OPN, ki je v OPN označen kot 5. odstavek, naj se spremeni tako, da se bo

glasil: 

»V primeru skupnega parkirišča za objekte ali dele objektov z različnimi dejavnosti je potrebno 

zagotoviti število parkirnih mest za dejavnost, ki izkazuje največje potrebe po minimalnem številu 

parkirnih mest določenem skladno s prvim odstavkom tega člena. « 

Argument: pri uporabi parkirišč zaradi opravljanja različnih dejavnosti se je izkazalo, da isti 

uporabniki parkirišča opravljajo različne dejavnosti (gost hotela obišče igralnico, bar, restavracijo ali 

wellness), pri čemer zasedajo samo eno parkirno mesto, zato ni potrebe, da bi se za taksnega 

uporabnika parkirišča število zahtevanih parkirnih mest podvajalo. 

4. Dopolni naj se šesta vrstica tabele 83 člena OPN, ki označuje Dovoljene vrste zahtevnih in manj

zahtevnih stavb, tako da se v drugi koloni, ki označuje BT-površine za turizem, doda naslednjo vrsto 

stavb: 

»12610 - stavbe za kulturo in razvedrilo« Argument: na območju enote urejanja prostora (EUP) NG-

34/01, ki je po namenski rabi namenjeno površinam za turizem in označeno z oznako »BT«, se nahaja 

Igralnica in hotel Park. Igralnice so skladno z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega 

pomena (Uradni list RS, st. 109/2011) opredeljene v podrazredu CC-SI: 12610 - Stavbe za kulturo in 

razvedrilo. Dejansko je sedanje stanje potencialno nezakonito. S predlagano spremembo bi predpis 

prilagodili dejanskemu stanju. 

Družba Hit d.d. pričakuje, da bodo nase pripombe upoštevane in skladno z njimi korigiran dopolnjen 

osnutek S OPN Mestne občine Nova Gorica, ko se bo oblikoval usklajeni osnutek, tako da nam bo po 

sprejemu Sprememb in dopolnitev omogočen nadaljnji razvoj dejavnosti in urejanja naših 

nepremičnin, kar je v dobrobit našemu razvoji in lokalni skupnosti s katero sobivamo. 

STALIŠČE 

1 – pripomba se ne upošteva 

2 – pripomba se upošteva 

3 – pripomba se delno upošteva 

4 – pripomba se upošteva 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

1 – se ne upošteva. 
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Predlagana dikcija povdarja možnost vzpostavitve parcele objekta, ki lahko sega v več enot urejanja 

prostora in ni vezana na lastništvo. Oboje omogoča tudi obstoječa definicija parcele objekta v OPN. 

2 – se smiselno upošteva 

Pripomba se smiselno upošteva in sicer na način, da se določi izjema na urejevalni enoti (podrobni 

PIP, člen 108) in ne pa sprememba splošnega pravila (splošni PIP, člen 43). 108. člen, določila za EUP 

NG 25/01, se dopolnijo s tekstom: »Objekti, si segajo preko gradbene linije, se lahko 

rekonstruirajo in spreminjajo namembnost, lahko pa tudi dozidujejo in nadzidujejo, vendar tako, 

da dozidave in nadzidave ne presegajo gradbene linije.« 

Rekonstrukcije legalno zgrajenih objektov so sicer skladno z OPN že sedaj vedno mogoče. 

Območje igralnice Perla se ureja z OPPN. Za uporabo določila je potrebno spremeniti tudi OPPN. 

3- se delno upošteva 

a) zaradi parkirne problematike, ki jo že vrsto let povzroča igralniška dejavnost v mestu,

zahteva po zmanjšanju potrebnih parkirnih mest ni realna,

b) s spremembo odloka se bo zahteva po številu parkirnih mest za kolesa izenačila s številom

parkirnih mest za avtomobile. Pri tem bodo izjeme, med katerimi je tudi igralnica. Pogoji

zanjo se ne bodo zaostrili, vendar pa se tudi ne bodo zniževali.

c) doda se dikcija »oziroma dele objektov«, saj smiselno definira možno souporabo parkirišč,

potrebnih za delovanje objekta.

4 – se upošteva 

Med dovoljene vrste objektov na namenski rabi BT se doda stavbe za kulturo in razvedrilo. 

4 -
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ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 39 

KO / 

ČLEN 44. ČLEN

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

44. člen (odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov)

(10) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo 

ali zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih in garažnih mest, je potrebno zagotoviti najmanj 5 

m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže 

oziroma izvoz iz nje. 

Dajem pripombo na zgoraj navedeno 10. točko 44. člena in sicer: 

Odmik 5 m parkirišča od javne ceste ni potreben, če parkirišče ni ograjeno. 

Komentar: celotna obstoječa prometna zasnova Nove Gorice temelji na rešitvi, da je parkirišče 

neposredno vezano na cesto brez vmesnega prostora. Posebno to velja za drobne stanovanjske

ceste v mestu. 

Prilagam konkreten primer - gradnja stanovanjskega objekta ob Streliški ulici, kjer je obstoječa 

ureditev taka, da ni vmesnega prostora med parkiriščem in cesto. 

STALIŠČE 

Pripomba se smiselno upošteva 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Pripomba se upošteva na način, da se v odlok vključi soglasje upravljavca ceste, ki glede na lokacijo 

ugotavlja, če je odmik potreben. 

Smiselno bi bilo pogoj izključiti na napajalnih cestah, definiranih v Prometnem načrtu občine, vendar 

pa do sprejetja Prometnega načrta z odlokom tega ni mogoče storiti. 
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ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 42 

KO / 

ČLEN 44. IN 48. ČLEN

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

Pripombe na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta MONG: 

1. Spremeni se 44. člen 3. odstavek tako da se za » soglasje lastnikov sosednjih parcel« doda

»oziroma lastnikov parcel, ki so oddaljene do 4 m od nameravane gradnje objekta«. 

Utemeljitev: Lahko je sosednja parcela široka 3 m, lastnik da soglasje. Novozgrajeni objekt pa 

povzroča imisijo drugemu naslednjemu sosedu. 

2. Spremeni se 48. člen tako da se za »znotraj naselja« doda »v oddaljenosti do 300 m«.

Utemeljitev: naselje, mesto Nova Gorica se razteza na velikem območju in bi to pomenilo, da bi npr. 

investitor na območju železniške postaje lahko zagotavljal parkirna mesta pri gasilskem domu. 

STALIŠČE 

44. člen – pripomba se ne upošteva

48. člen – pripomba se smiselno upošteva

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

44. člen – se ne upošteva

Člen govori o odmikih od sosednjih parcel ter o odmikih med objekti. Vpliv gradnje se ugotavlja v 

postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ko je tudi jasno, kakšen objekt se gradi in kakšen vpliv bo 

imel. Kdo bo v postopek vključen glede na vpliv gradnje določa upravna enota v upravnem postopku. 

48. člen – se smiselno upošteva

Določilo razgrnjenega 48. člena se sicer spremeni in sicer tako, da ostaja enako kot v dosedanjem 

odloku, omeji pa se prostor, kjer se lahko zagotavlja zahtevana parkirna mesta (kar obstoječi odlok 

ni določal) in sicer na območje naselja.   
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ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 43 

KO / 

ČLEN 50. in 55. ČLEN

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

50. člen -začasni objekti (ZO)

Ali imajo ZO in zabojniki lahko začasen priključek, ki je samostojen, ni pa stalen? 

Npr. 

- cirkus ima samostojen el. Priključek, ki pa ni stalen; 

- montažni šotor ima električne, vodo in kanalizacijske priključke, ki so samostojni, niso pa stalni; 

- zabojnik WC ima el, vodo in kanal- priključke, ki so samostojni, niso pa stalni. 

55. člen

Kot izvajalec GJS imamo v najemu GJI (parkirišča, tržnica), za katero niso opredeljeni varovalni 

pasovi. 

STALIŠČE 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

50. člen

Pobudnik poda vprašanje in ne predlog dopolnitve ali spremembe. OPN ne govori o stalnosti 

oziroma začasnosti priključkov, določa le, da se enostavni in nezahtevni objekti lahko samostojno 

priključujejo na omrežja GJI, začasni objekti, ki so v vprašanju našteti, pa se na omrežja GJI ne smejo 

samostojno priključevati (s svojim odjemnim mestom).  

55. člen

Parkirišča in tržnice niso del omrežij GJI, temveč so grajeno javno dobro. Varovalni pasovi v OPN so 

vedno povzeti iz drugih pravnih predpisov. Grajevno javno dobro takšnega predpisa nima. 
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ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 44 

KO SOLKAN 

EUP SO-08/01 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

Kajak center ob Soči v Solkanu je nacionalni center za kajak na divjih vodah in pooblaščeni center 

Evropske kajak zveze za razvoj kajakaštva za države, ki so v razvojni fazi kajakaštva. Z izgradnjo Kajak 

centra je bilo med drugim načrtovano, da se del travnika (cca 3000 do 4000 m2), ki je v OPN 

opredeljen kot enota urejanja prostora S0-08/01, opredeli kot območje za šport in rekreacijo v javni 

rabi. Za kajak center je to življenjskega pomena saj to omogoča nadaljnji razvoj, ki je pogojen tudi z 

zahtevami organizacije ICF za prirejanje večjih tekmovanj. Organizacijo večjih mednarodnih 

tekmovanj si ni mogoče zamisliti brez ustreznih mest za parkiranje v bližini centra. V Solkanu pa takih 

parkirnih mest ni. Doslej je travnik, kjer so predvidene "soške vile" dobro služil temu namenu, četudi 

le kot zasilno parkirišče. Glede na vedno večji interes za rekreativne dejavnosti na vodi in ob njej pa 

je potrebno razmišljati, da bi tako Kajak center kot vse območje ob Soči postalo območje brez 

avtomobilov namenjeno pešcem in kolesarjem, ter le nujni dostavi. Kajak center se ne strinja in je 

proti temu, da se celoten travnik pozida s stanovanjskimi hišami, saj se le-te lahko zidajo kjerkoli 

drugje na mestnem območju. Nespametno bi bilo pozidati prostor, ki je edini na razpolago, in ki v 

prihodnosti omogoča tisto, kar mogoče danes ne zmoremo je pa nujno za uspešen razvoj neke 

obetajoče dejavnosti. 

STALIŠČE 

Pripomba se ne upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Območje rekreacije ob Soči je izrednega pomena, saj predstavlja rekreacijsko cono Nove Gorice z 

okolico. Hkrati pa je tudi regijsko pomemben prireditveni prostor. 

V obeh navedenih primerih je potrebno o načinu dostopa do območja razmišljati iz vidika trajnostne 

mobilnosti: 

- kot rekreacijska cona širšega mestnega območja – spodbuja se dostop do območja na 

trajnostne načine, primarno s kolesom. Za ta namen se načrtuje izvedba kolesarske brvi, 

znotraj same EUP SO-08/01 pa je zahtevana izgradnja kolesarske steze, ki omogoča 

navezavo območja proti Šempetru (smer Kras). Spodbujenje dostopa z avtomobilo do 

rekreacijske cone je neprimerno, saj se bo skladno s prometnim načrtom dostopnost do 

območja z avtom oteževalo.  

- v primeru velikih dogodkov – smiselno bi bilo, da se za primere organizacije velikih prireditev 

(nekaj krat letno) izdela mobilnostni načrt in v njem doroče, kam se usmerja avtomobile 

(določi parkirišča) in na kakšen način se poskrbi za prevoz obiskovalcev do prizorišča.  

Poraba prostora znotraj SO-08/01 za namen parkiranja bi bila skrajno neracionalna in netrajnostna. 
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ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 45 

KO NOVA GORICA 

PARCELA / OBMOČJE 744/1, 747/1, 754/2, 746/4, 746/5, 753/2, 

753/3, 754/1 

RONKET 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

1. Sprejem OPPN Ronket

Podpiramo in zagovarjamo stališče, da se območje Ronket-a v Novi Gorici ureja s prostorskim aktom 

OPPN (P3) in da se ta cim prej sprejme; pripravljen in dopolnjen OPPN (P3) je že upošteval praktično 

vse utemeljene pripombe in predloge občanov in drugih zainteresiranih strank pri pripravi in 

sprejemanju tega prostorskega akta. Postopki priprave, javnih razgrnitev, obravnav, upoštevanja 

pripomb in sprejemanja tega akta trajajo že izjemno dolgo, kar je za vse, ki jih ta lokacija kakorkoli 

tangira, nesprejemljivo. To se posebej velja za občane, ki bivajo v neposredni bližini te lokacije. Glede 

na to, da gre za izjemno pomembno lokacijo (območje), ki je v naravi na vrhu Ronket-a nevarno in 

nesprejemljivo (tudi nemarno) zapuščeno gradbišče z gradbeno jamo in temelji, predlagamo cim 

prejšnji sprejem prostorskega akta OPPN Ronket. To je predpogoj za pricetek gradnje objektov in 

urejanje ožje in sirše okolice, kar posledično pomeni popolno in kvalitetno sanacijo tega območja. 

Glede na to, da je bil sprejem prostorskega akta OPPN Ronket tik spred sprejemom (postopek pa je 

trajat kar nekaj let), je sprožanje drugih postopkov za sprejem morebitnega novega (drugega) 

prostorskega akta za to območje (npr. da bi se to območje reševalo z OPN in z OPPN) po našem 

mnenju nesprejemljivo in tudi neutemeljeno. 

2. Zazidalna zasnova

Bodoča stanovanjska gradnja v prostorski enoti P3 na vrhu Ronket-a je zasnovana tako, da smiselno 

upošteva obstoječo geometrijo in velikost stavb v prostoru. Predvidene so večje stavbne mase tipa 

vila blok. Struktura je drobljena in prilagojena drobni strukturi obstoječih individualnih hiš na drugi 

strani ulice, med objekti je zasnovanih več zelenih površin in znotraj njih zasaditev dreves. Ambient 

je zasnovan kot mimo in zeleno stanovanjsko območje s pogledi na okolico; vse parkirnepovr5ine za 

uporabnike prostora so predvidene pod terenom (v garažni hiši)). Ker gre za zahtevno (in stroškovno 

neugodno) gradnjo in za poudarjeno zeleno urejanje okolice. iz ekonomskih razlogov predlagamo, 

da se v tem območju ne predvidi gradnje neprofitnih stanovanj. Bistveno je, da se po sprejemu 

OPPN_za to območje čim prej najde tudi ustrezen investitor, Ki bo uspešno zaključil celoten projekt 

gradnje objektov in okolice; ključna pogoja za to pa sta a) sprejem prostorskega akta in b) 

ekonomska upravičenost projekta_ Dejstvo pa je, da bodo stroški predvidene gradnje objektov in 

urejanja okolice relativno visoki, zato je smiselno  stanovanjske objekte ponuditi na trgu po 

normalnih tržnih pogojih. To bo po našem mnenju omogočalo investitorjem ekonomsko 

upravičenost vlaganja v ta projekt. 
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STALIŠČE 

1 - pripomba je brezpredmetna 

2 - pripomba ni predmet obravnavanega akta 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

1- pripomba je brezpredmetna 

Za območje Ronketa je skladno z OPN še vedno pridvideno urejanje z OPPN. 

2- pripomba ni predmet obravnavanega akta 

Ker se območje še vedno ureja z OPPN, se vsebine iz pripombe v celoti nanašajo nanj in ne 

na OPN. 
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ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 49 

KO SOLKAN 

PARCELA 1369/9, 1369/10, 1369/11, 1369/12, 1369/13, 

1369/14, 1369/15, 1369/16, 1370/1, 1370/2, 

1365/10, 1365/11, 1365/12, 1365/13, 

1365/14, 1375/2 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

"Predlagamo, da se v tekstu 108. člena korigira posebni PIP: SOLKAN - S0-08/01 

Med ulicama Velika pot in Pot na breg je potrebno zagotoviti hodnik za pesce. Hodnik za pešce se 

lahko predvidi ob povezovalni cesti ali znotraj naselja. Zasnova mirujočega prometa naselja mora 

omogociti lokalni pretok kolesarskega prometa. V primeru, da zasnova mirujočega prometa naselja 

ne omogoči pretoka kolesarskega prometa, se predvidi dvosmerna kolesarska steza minimalne širine 

skladno s PIP. 

Pomožni objekti (avtomobilske nadstrešnice) se lahko predvidijo z enotno zasnovo ob povezovalnih 

in urgentnih poteh naselja skladno z ureditvijo mirujočega prometa in lokalnih dovozov. Naklon 

strehe se predvidi skladno z okoliškimi objekti. Zaradi atraktivnosti zasnove in požarne varnosti se 

dovoljuje delno odstopanje naklona strehe v okviru do 30 % strešne površine, pri čemer sleme 

objekta ne sme presegati višine okoliških objektov (maksimalno 10,75 m od kote terena ob 

objektu).« 

STALIŠČE 

Pripomba se ne upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

V primeru v EUP SO-08/01 navedene kolesarske steze ne gre za pretok lokalnega kolesarskega 

prometa, temveč za zagotavljanje koridorja za daljinsko kolesarsko povezavo Soška dolina – Kras 

(konkretno povezava med soško kolesarsko potjo in kolesarsko potjo skozi predor v Šempeter). Med 

ulicama Velika pot in Pot na breg je potrebno vzpostaviti povezovalno cesto, ob njej pa naj se 

načrtuje gradnja dvosmerne kolesarske steze (širina 2x1,5m). Hodnik za pešce mora biti ob 

povezovalni cesti, saj služi tudi prebivalcem sosednjih območij ne ne le soseski. 

Ker se za območje ne predvideva izdelava OPPN, prav tako pa ni bila izdelana strokovna podlaga, ki 

bi natančneje utemeljevala pobudo o spremenjenih naklonih streh, se pobuda ne upošteva. Prav 

tako se zaradi navedenega pri umeščanju parkirišč upošteva splošne pogoje OPN. 
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ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 51 

KO NOVA GORICA 

OBMOČJE STRELIŠKA POT 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

V občinskem prostorskem načrtu predvidena povezava Vojkove ceste s Streliško potjo z »okvirno 

načrtovano območje javnega dobra, rezervat za cesto«, ki gre kar po strehah stanovanjskih hiš 

Streliške poti in posega v lastništvo, je v nasprotju z načrtovano ureditvijo Streliške poti v projektni 

dokumentaciji in gradbenim dovoljenjem za študentski dom na Streliški poti v Novi Gorici. 

V Občinskem prostorskem načrtu se ni upošteva/o, da je TRASA Streliške poti je-NATANČNO 

OBDELANA v okviru projektne dokumentacije za študentski dom in gradbenega dovoljenja samega. 

Lz tega projekta in dovoljenja je evidentno, da se s širitvijo ulice Streliška pot NE POSEGA in tudi 

DOLGOROČNO NE BO POSEGALO V LASTNIŠTVO in da je morebitna ŠIRITEV obstoječe Streliške 

poti MOZNA IZKUUCNO na SEVERNO STRAN torej proti potoku Koren in STRAN OD OBSTOJEČIH 

INDIVIDUALNIH HIŠ kar je tudi razvidno iz priloženega zagotovila župana Mestne občine Nova Gorica 

g. Mirka Brulca, st. 351-21/2008 z dne 17.8.2010; ampak se je po izdanem gradbenim dovoljenjem

za študentski dom, razgrnilo Občinski prostorski načrt s predvideno povezavo Vojkove ceste s 

Streliško potjo z »okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat za cesto«, ki gre kar po 

strehah stanovanjskih hiš Streliške poti in posega v lastništvo. Zato je potrebno Občinski prostorski 

načrt uskladiti z dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem za študentski dom in črtati:  

- predvideno povezavo Vojkove ceste s Streliško potjo z okvirno načrtovanim območjem javnega 

dobra, rezervat za cesto. - v geografski prilogi OPN: infrastruktura naj se CRTA črtkano označeno 

povezavo Vojkove ceste s Streliško potjo. 

Prosimo, da navedene pripombe upoštevate ter sprejmete: 

- da se občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica USKLADI z dokumentacijo in gradbenim 

dovoljenjem za študentski dom na Streliški poti v Novi Gorici (z upoštevanjem zagotovila st. 351- 
21/2008 z dne 17.8.2010.) in v Občinskem prostorskem načrtu ČRTA predvideno povezavo Vojkove 

ceste s Streliško potjo z okvirno načrtovanim območjem javnega dobra, rezervat za cesto, kot sledi: 

- v 108. Členu odloka OPN v urejevalni enoti NG 40/03 VI - PIP (Vodni zadrževalnik ..... ) naj se CČRTA
besedilo »okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, 

-  v prilogi 2« v tekstualnem deli OPN v urejevalni enoti NG 31 PIP naj se ČRTA »okvirno 

načrtovano območje javnega dobra rezervat ceste, prikazan v grafični prilogi 2«.  

- v grafični prilogi 2, list 4 naj se ČRTA povezavo Vojkove ceste s Streliško potjo s črtkano prikazano 

okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, ki gre kar po strehah hiš Streliške po ti. 

- v geografski prilogi OPN - infrastruktura naj se ČRTA črtkano označeno povezavo Vojkove ceste s 

Streliško potjo,  
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- v 17. členu odloka OPN v tekstualnem delu Zasnove prometne infrastrukture 1. odstavku v 11. in 

12. vrsti naj se ČRTA izgradnja_» ... ter povezovalne ulice vzdolž Korna na južnem robu mesta«.

- V okoljskem poročilu naj se vnese negativne vplive na okolje, ki bi jih povzročila povezava Vojkove 

ceste s Streliško potjo in zaradi le-teh iz OPN izloči predvideno povezavo Vojkove ceste s Streliško 

potjo. 

(Dodatna utemeljitev je v pripombi) 

STALIŠČE 

Pripomba se ne upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Razjasniti je potrebno hierarhijo prostorskih dokumentov. Strateški del OPN določa temeljne smeri 

razvoja občinskega prostora, za mesta na podlagi urbanističnega načrta, izvedbeni del OPN ali OPPN 

pa določata pogoje, kako se bo nekaj gradilo. Izvedbena dokumentacija pa na podlagi OPN ali OPPN 

sprojektira gradnjo in je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenjenja. OPN načrtuje dolgoročne 

ureditve in zanje rezevira tudi koridorje v prostoru, ali se bodo te uresničile, pa ni predmet OPN. 

To, da se je izvedla rekonstrukcija Streliške ceste in da bo ta verjetno za precejšnje časovno obdobje 

ostala takšna, še ne pomeni, da se na tem območju nikdar več ne sme ničesar načrtovati. Dolgoročna 

izgradnja cestnega omrežja Nove Gorice ni podrejena nobeni izdelani projektni dokumentaciji.  
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ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 54 

KO SOLKAN 

EUP SO-08/01 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

SO-08/01 (samo dodatek k pripombi 32 – ostalo enako) 

Gorice je se veliko možnosti za izgradnjo večjih stanovanjskih kompleksov, v Solkanu pa bi bila bolj 

smiselna sistematična prenova obstoječega stanovanjskega fonda in pozidava posameznih »plomb« 

med nizi objektov. 

Nespametno bi bilo, in brez prave potrebe, samo zato ker je nek investitor lastnik zemljišča, pozidati 

v celoti s stanovanjskimi objekti eno redkih se prostih zemljišč ( UEP - 08/01 ), locirano v bližini 

Solkanske soteske, neposredno ob edinem kvalitetnemu dostopu k reki Soči - cesti Pot na breg ( pes 

dostop, dostop s kolesi, z avtomobili ), ki je od vedno bila glavni dostop k Soči. Lokacija ob cesti Pot 

na breg ( severni del zemljišča UEP - 08/01 ) omogoča ureditev prepotrebne izhodiščne dostopne 

točke do športno rekreacijskih povr5in ob Soči in do Kajakaškega centra Solkan, po izgradnji brvi čez 

Sočo tudi na Sabotin in na sistem načrtovanih sprehajalnih poti , ter na novo urejeno kolesarsko 

pot na desnem bregu Soče, tako za večje število obiskovalcev iz sirše okolice mesta, kot tudi za 

športnike in turiste, .ki prihajajo iz celega sveta. 

Predlagamo: 

da se v 76. členu splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na stanovanjskih površinah 

iz tabele, v razdelku, ki določa dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih stavb, na območju strjene 

individualne gradnje SSs, izloči gradnjo tri in več stanovanjskih stavb - oznaka 1122, ker je ta v 

nasprotju s 17. alinejo 3. člena predlaganega OPN , ki definira individualno stanovanjsko gradnjo kot 

gradnjo stanovanjskih hiš z največ dvema stanovanjskima enotama! 

Predlagamo 

da se v okviru območja predvidi parkiranje tudi za avtobuse ( ob prireditvah v Kajakaškem centru, za 

turistične izletnike, .... ) v coni se predvidi enostanovanjska gradnja ( 111- enostanovanjske stavbe ), 

z dovoljeno etažnostjo objektov: P+1, z max. višino objektov 9.00 m, in max. višino fasade ob kapi 

6.30 m, z dopustno izrabo na parcelah : FZ je 0,4, minimalno površino parcele 250 m2 v primeru 

strnjene individualne gradnje , in 500 m2 v primeru prostostoječe individualne gradnje, in dodano 

zeleno površino v velikosti 270 m2 v urejevalni enoti se ohranja in uveljavlja enake odmike od 

sosednjih zemljišč, faktorje zazidave in izrabe, minimalne velikosti parcel, in druge pogoje, kot veljajo 

v izvedbenem delu OPN-ju za individualno stanovanjsko gradnjo. 

V kolikor se bo območje urejalo s PIP predlagamo (samo dodatek k pripombi 32) da se v okviru 

območja predvidi parkiranje tudi za avtobuse (ob prireditvah v Kajakaškem centru, za turistične 

izletnike, .... ) 
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• v območju se predvidi enostanovanjska gradnja ( 111- enostanovanjske stavbe ), z dovoljeno

etažnostjo objektov: P+1, z max. višino objektov 9.00 m, in max. višino fasade ob kapi 6.30 m, z 

dopustno izrabo na parcelah : FZ je 0,4, minimalno povr5ino parcele 250 m2 v primeru strnjene 

individualne gradnje , in 500 m2 v primeru prostostoječe individualne gradnje 

• v urejevalni enoti se ohranja in uveljavlja enake odmike od sosednjih zemljišč, faktorje zazidave in

izrabe, minimalne velikosti parcel, in druge pogoje, kot veljajo v izvedbenem delu OPN-ju za 

individualno stanovanjsko gradnjo. 

STALIŠČE 

Pripomba na 76. člen – se upošteva 

Ostale pripombe – kot v stališču na pripombe 32. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Odgovor na ostale pripombe že podan v odgovorih na pripombe št. 32. 



STALIŠČA DO PRIPOMB  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 58 

KO SOLKAN 

EUP SO-08/01 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve podrobnih PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

Povezovalna cesta - cesta med Veliko potjo in Potjo na breg v Solkanu (železniška prehoda Solkan 1 

in Solkan 2), ki je predmet urejanja predloga spremembe OPN za območje S0-08/01. 

lz urada direktorja občinske uprave smo bili obveščeni, da je bila dopolnilna odločba Ministrstva za 

promet, st. 3752-18/2009/192-0006307 z dne 22.9.2010 s strani Vlade RS odpravljena po 

nadzorstveni pravici in da zato ostaja v veljavi odločba istega st. 3752-9/2009/2-0006104 z dne 

26.2.2009. Odločba z dne 26.2.2009 v točki 2. izreka določa, da morata MONG in SZ urediti  

nadomestno dovozno cesto širine 2 x 3 m in hodnika za pešce po zahodni strani ceste (stran od 

proge). Nadomestna cesta je lahko bližje kot 8 m o tira, opremljena mora biti z varovalno ograjo ter 

ograjo, ki bo preprečevala pešcem prehod preko proge, pri tem ograja ne sme biti bližje kot 5 m od 

osi tira. 

Predlog spremembe OPN za S0-08/01 ni v skladu z navedeno odločbo ministrstva, saj predvideva le 

dvosmerno kolesarsko stezo in hodnik  za pešce. 

Krajani Velike poti v Solkanu, ki smo na MONG podali pobudo za sproženje postopka razveljavitve 

dopolnilne odločbe Ministrstva za promet z dne 22.9.2010 (za kar smo MONG hvaležni!) vsekakor 

pričakujemo, da boste pri pripravi spremembe OPN za enoto S0-08/01 v celoti upoštevali odločbo 

Ministrstva za promet RS st. 3752-9/2009/2-0006104 z dne 26.2.2009 in tam določene lastnosti 

nadomestne dovozne ceste med prehodoma Solkan 1 in Solkan 2. 

STALIŠČE 

/ 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Odgovor na pripombo že podan v odgovoru na pripombo št. 33. 
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ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 69 

KO NOVA GORICA 

EUP NG-55/01, NG-54/01 

PRIPOMBA SE NANAŠA NA spremembe in dopolnitve PIP 

POVZETEK PRIPOMBE 

Glede na izdalo LI na območju enote NG-55/01 ni mogoča nadzidava oz pozidava teras v nadstropju. 

Pozidava ni mogoča glede na določene faktorje izrabe v OPN MONG. Faktorji izrabe so Z=0.2, Fz=0.5, 

Fi=2,5. Glede na predpisnae faktorje in 100% zazidanost tangirane parcele (parc.št. 623/7, k.o. Nova 

Gorica – objekt ob bazenu) to pomeni, da niso dovoljeni na tem objektu oz parceli nobeni gradbeni 

posegi z namenom pozidave terase in s tem povečanjem koristne površine objekta. 

Obenem jepo novem na tem območju prepovedana tudi gradnja garažnih stavb, kar pomeni, da 

obstoječa parkirišča ni mogoče spremeniti v parkirno hišo s podzemno in nadzemno garažo in s tem 

povečati število PM na tem območju. 

Glede na to, da sta solastnici objekta tudi MONG, posledično pa tudi Športna zveza, vas zaprošam 

za razrešitev tega problema, ker bi s pozidavo teras pridobili na kvadraturi tega objekta, kot tudi 

rešili problem zamakanja prostorov v pritličju, ker bi v nasprotnem primeru sanacijo teras morala 

kriti MONG. 

Predlagamo, da bi se dogovorili za kakršnokoli rešitev, da bi obstoječi objekt na območju teras 

pozidali. Nesmiselno je, da se na ožjem območju NG pozidave v nadstropja omejuje s faktorji, ki so 

že tako preseženi. 

Prva možnost je sprememba faktorjev in določil OPN MONG, ki omejujejo gradnjo oziroma 

nadzidavo objektov, kjer so faktorji zazidansoti in zelenih površin preseženi. 

Druga možnost je združitev območja s športnim parkom in izračun faktorjev za celo območje. 

STALIŠČE 

Pripomba se smiselno upošteva. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

MONG je za potrebe rešitve naštetih problematik izdelala strokovno podlago »Projekt ureditve 

športnega parka Nova Gorica, Bruto krajinska arhitektura d.o.o., april 2017«. Na podlagi celovite 

strokovne preveritve vsebin športnega parka se odlok spremeni, in sicer:

-    območje obstoječega bazena, ki se danes nahaja v EUP NG-55/01, se priključi EUP NG-54/01. 

S tem se mu spremeni tudi podrobnejša namenska raba iz CDo v BC. 

-    določila urejanja za EUP NG-54/01 se glasijo: 

»Splošne usmeritve in pogoji: 



STALIŠČA DO PRIPOMB  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

- uredi se osrednja javna pot, ki poteka od Bazoviške ulice do Rejčeve ulice, z dvema 

prečnima povezavama, ki navezujeta športni park na Cankarjevo ulico in ploščadjo z 

dostavno površino na stiku z Bazoviško ulico, 

- javne površine se ustrezno zazelenijo, 

- faktorja Z ni potrebno zagotavljati.  

- uredi se parkirišče vzdolž Bazoviške ulice, ki mora zadostiti varnostnim zahtevam za 

mednarodne nogometne tekme, 

- parkirišča se zasadijo z drevesi (1 drevo na 4 PM), 

- odstranijo se tenis igrišča ter preuredijo odprte površine v tematske parkovne 

površine - park ob bazenskemu kompleksu (A), športne površine v zelenju (B) in novi urbani 

park (C), 

- ohrani se parkovni značaj poteze vzdolž Erjavčeve ulice ter drevoreda ob Cankarjevi 

in Rejčevi ulici, ki se dopolnita, 

- poenoti se grafična podoba informacijskih in oglaševalskih vsebin ter urbana 

oprema. 

- omogočena mora biti dostopnost za intervencijska vozila, pešce in kolesarje do vseh 

športnih objektov v enoti. Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno 

ograjevati, je javni odprti prostor. 

- gradbene meje, linije in območja javnega dobra prikazana v prilogi 2. 

Usmeritve in pogoji za gradnjo posameznih objektov: 

Obstoječi poslovno bazenski kompleks ob Rejčevi in Cankarjevi (objekt 1): 

- rekonstrukcija, nadzidava 

- dovoljena etažnost P+2, za vogalni stolp P+3 

- dopustno je preoblikovanje teras v zaprte prostore, stena naj bo zamaknjena v 

notranjost objekta in naj ohranja obstoječo členitev fasade objekta, streha mora biti ravna. 

Nova večnamenska športna dvorana (objekt 2): 

- gradnja novega objekta 

- višino, površino in oblikovanje se prilagodi programu in tehnologiji objekta, streha 

je lahko ozelenjena 

- objekt mora biti oblikovno skladen z ulično potezo Cankarjeve ulice, ohranja se 

drevored 

- dopustna je javna raba objekta s Cankarjeve ulice 

- dopustna je izgradnja podzemne garaže z uvozom/izvozom iz Cankarjeve ulice 

- možno je fazno dograjevanje objekta v smeri od Cankarjeve ulice proti zahodu 

Novi objekt pokritega bazena (objekt 3): 

- gradnja novega objekta, 

- za izračun potrebnega števila PM se uporablja Pravilnik o tehničnih ukrepih in in 

zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih. 

Obstoječi objekt stadiona tribune zahod (objekt 4): 

- rekonstrukcija, oblikovna sanacija 

Novi objekt stadiona tribune vzhod (objekt 5): 

- gradnja novega objekta 

- višina P+1, če objekt nima tribune, 

- višina P+2, če objekt ima tribuno, pri čemer je zadnja etaža nadstrešnica nad 

tribunami, 

- dopustna je javna raba objekta s Cankarjeve ulice 

- dopustna je izgradnja objekta brez tribun, če se izkaže, da te niso potrebne 
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- objekt mora biti oblikovno skladen z ulično potezo Cankarjeve ulice, ohranja se 

drevored 

Novi servisni objekt ob Cankarjevi (objekt 6): 

- gradnja novega objekta 

- dovoljena etažnost P+1 

- dopustna je javna raba objekta s Cankarjeve ulice 

- objekt mora biti oblikovno skladen z ulično potezo Cankarjeve ulice, ohranja se 

drevored 

Novi dopolnilni objekt stadiona (objekt 7): 

- gradnja novega objekta 

- dovoljena etažnost P 

- paviljonski objekt, želena je prečna členitev objekta in/ali notranji atrij 

- dopustna je gradnja podzemne garaže pod objektom in območjem parkirišča med 

objektom in Bazoviško ulico  

Obstoječi paviljonski objekt na križišču Bazoviške in Erjavčeve ulice (objekt 8): 

- rekonstrukcija ali odstranitev objekta, dopustna gradnja novega objekta znotraj 

obstoječih gabaritov, 

- dovoljena etažnost P 

- če se objekt odstrani, se lahko nadomesti z zelenimi površinami ali parkirišči 

- dopustno je arhitekturno preoblikovanje objekta, ki naj ohrani paviljonski značaj 

- dopustna je sprememba namembnosti v okviru sicer dovoljenih vrst zahtevnih in 

manj zahtevnih stavb.« 

 Za EUP NG-54/01 se izdela tudi LIST št.30 s prikazom gradbenih linij, mej in območja javnega 

dobra, ki je del priloge 2. 
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STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE 

2.4 PRIPOMBE, KI NISO PREDMET OBRAVNAVANEGA AKTA 

ZAPOREDNE ŠTEVILKE PRIPOMB, PRIKAZANIH V POGLAVJU 
4 14 31 48 59 
6 20 34 50 64 
7 22 36 52 65 

11 28 37 53 

V poglavju so obravnavane pripombe, ki niso predmet obravnavanega 
akta. Prikazane so po zaporednih številkah knjiženja pripomb.



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 4 

KO 2302 KROMBERK 

PARCELA 502/15, 502/16 

POZETEK PRIPOMBE 

Stanje v kartografskem delu ne ustreza dejanskemu stanju v naravi in zemljiško knjižnemu stanju. 

STALIŠČE 

Brezpredmetna. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Zemljiški kataster se spreminja neodvisno od OPN in mu služi le kot podlaga, na katero se lahko riše 

namenska raba prostora.  Sprememba zemljiških parcel ne vpliva na veljavno namensko rabo 

prostora. Navedeni parceli se tudi v bodoče urejata na podlagi sprejetega OPPN Bonetovšče – 

Fajdigovšče. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 6 

KO BRANIK 

PARCELA 778/10, 778/9 

POZETEK PRIPOMBE 

Delno izvzem iz območja stavbnih zemljišč, delno pa vključitev v območja stavbnih zemljišč na 

drugem delu območja.  

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet sprememb in dopolnitev 05 OPN. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Tekoči postopek ne obravnava sprememb namenske rabe iz nestavbnih stavbna zemljišča. Za ta 

namen je potrebno podati novo pobudo. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 7 

KO 2302 KROMBERK 

PARCELA 502/15, 502/16 

POZETEK PRIPOMBE 

Pripomba enaka pripombi št. 4. 

STALIŠČE 

Brezpredmetna. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Pripomba enaka pripombi št. 4. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 11 

KO LOKE 

PARCELA 115/1 

POZETEK PRIPOMBE 

Vzpostavitev stavbnega zemljišča za območje pridobljenega gradbenega dovoljenja. 

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet sprememb in dopolnitev 05 OPN. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Tekoči postopek ne obravnava sprememb namenske rabe iz nestavbnih stavbna zemljišča. Za ta 

namen je potrebno podati novo pobudo.  



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 14 

KO 2335 DORNBERK 

PARCELA 6260/1 

POZETEK PRIPOMBE 

Vzpostavitev  stavbnega zemljišča kot je bila opredeljena v prostorskem planu. 

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet sprememb in dopolnitev 05 OPN. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Tekoči postopek ne obravnava sprememb namenske rabe iz nestavbnih stavbna zemljišča. Za ta 

namen je potrebno podati novo pobudo. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 20 

KO 2311 VITOVLJE 

PARCELA 5483, 3223/1 

POZETEK PRIPOMBE 

Sprememba iz kmetijskega v stavbno zemljišče. 

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet sprememb in dopolnitev 05 OPN. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Tekoči postopek ne obravnava sprememb namenske rabe iz nestavbnih stavbna zemljišča. Za ta 

namen je potrebno podati novo pobudo. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 22 

KO 2335 DORNBERK 

PARCELA 692/1 

POZETEK PRIPOMBE 

Pripomba na postopek NUSZ. 

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet obravnavanega akta. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Pripombo je potrebno ppodati znotraj postoka za nadometilo za uporabo stavbnega zemljišča. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 28 

KO 2335 DORNBERK 

PARCELA 5848 

POZETEK PRIPOMBE 

Sprememba iz kmetijskega v stavbno zemljišče. 

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet sprememb in dopolnitev 05 OPN. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Tekoči postopek ne obravnava sprememb namenske rabe iz nestavbnih stavbna zemljišča. Za ta 

namen je potrebno podati novo pobudo. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 31 

KO 2335 DORNBERK 

PARCELA 5848 

POZETEK PRIPOMBE 

Pripomba enaka pripombi št. 28. 

STALIŠČE 

Brezpredmetna. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Pripomba enaka pripombi št. 28. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 34 

KO 2335 DORNBERK 

PARCELA 5848 

POZETEK PRIPOMBE 

Sprememba iz kmetijskega v stavbno zemljišče. 

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet sprememb in dopolnitev 05 OPN. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Tekoči postopek ne obravnava sprememb namenske rabe iz nestavbnih stavbna zemljišča. Za ta 

namen je potrebno podati novo pobudo. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 36 

KO OSEK 

PARCELA 1711/1, 1711/2 

POZETEK PRIPOMBE 

Sprememba iz kmetijskega v stavbno zemljišče. 

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet sprememb in dopolnitev 05 OPN 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Tekoči postopek ne obravnava sprememb namenske rabe iz nestavbnih stavbna zemljišča. Za ta 

namen je potrebno podati novo pobudo. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 37 

KO 2335 DORNBERK 

PARCELA 721/1 

POZETEK PRIPOMBE 

Kategorizirana javna pot ni odkupljena v celoti. 

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet obravnavanega akta. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

OPN ne more urejati lastniških razmerij. Pripomba se bo reševala z drugim postopkom. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 48 

KO NOVA GORICA 

PARCELA 1874 

POZETEK PRIPOMBE 

Ugovor nepozidanemu stavbnemu zemljišču. Parcela leži na erozijskem in plazljivem območju. 

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet obravnavanega akta. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Pripomba ni predmet obravnavanega akta. Pripomba na NUSZ. Parcele sredi zaključenega območja 

stavbnih zemljišč bi ne bilo mogoče izvzeti iz stavbne namenske rabe. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 50 

KO NOVA GORICA 

PARCELA 1876/1 

POZETEK PRIPOMBE 

Ugovor nepozidanemu stavbnemu zemljišču. Parcela leži na erozijskem in plazljivem območju. 

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet obravnavanega akta. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Pripomba ni predmet obravnavanega akta. Pripomba na NUSZ. Parcele sredi zaključenega območja 

stavbnih zemljišč bi ne bilo mogoče izvzeti iz stavbne namenske rabe. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 52 

KO 2335 DORNBERK 

PARCELA 5848 

POZETEK PRIPOMBE 

Sprememba iz kmetijskega v stavbno zemljišče. 

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet sprememb in dopolnitev 05 OPN. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Tekoči postopek ne obravnava sprememb namenske rabe iz nestavbnih stavbna zemljišča. Za ta 

namen je potrebno podati novo pobudo. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 53 

KO 2302 KROMBERK 

PARCELA 469/3 

POZETEK PRIPOMBE 

Sprememba iz kmetijskega v stavbno zemljišče ter vključitev v OPPN Bonetovšče Fajdigovšče. 

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet sprememb in dopolnitev 05 OPN. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Tekoči postopek ne obravnava sprememb namenske rabe iz nestavbnih stavbna zemljišča. Za ta 

namen je potrebno podati novo pobudo. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 59 

KO TRNOVO 

PARCELA 197/2, 198/1 

POZETEK PRIPOMBE 

Širitev pokopališča na Trnovem in prestavitev transformatorske postaje in vgradnja 20 kV kablov. 

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet sprememb in dopolnitev 05 OPN. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Tekoči postopek ne obravnava sprememb namenske rabe iz nestavbnih stavbna zemljišča oziroma 

vsebin, ki se tičejo nosilcev utejanja prostora (področje elektrovodov). Za ta namen je potrebno 

podati pobudo v nov postopek. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 64 

KO NOVA GORICA 

PARCELA 1876/1 

POZETEK PRIPOMBE 

Ugovor nepozidanemu stavbnemu zemljišču. 

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet obravnavanega akta. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Pripomba ni predmet obravnavanega akta. Pripomba na NUSZ. Parcele sredi zaključenega območja 

stavbnih zemljišč bi ne bilo mogoče izvzeti iz stavbne namenske rabe. 



ZAPOREDNA ŠT. PRIPOMBE 65 

KO NOVA GORICA 

PARCELA 1874 

POZETEK PRIPOMBE 

Pripomba na NUSZ. Parcela leži na erozijskem in plazljivem območju, 

STALIŠČE 

Pripomba ni predmet obravnavanega akta. 

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA 

Pripomba ni predmet obravnavanega akta. Pripomba na NUSZ. Parcele sredi zaključenega območja 

stavbnih zemljišč bi ne bilo mogoče izvzeti iz stavbne namenske rabe. 




