
 

POROČILO PRENOVA TRGA  KONTRADA 

Prva načrtovanja,  razgovori in sestanki v zvezi z ureditvijo Trga Kontrada s Prosvetnim 
društvom Soča Kanal (v nadaljevanju: društvo), Krajevno skupnostjo Kanal (v nadaljevanju: 
KS), Zavodom za spomeniško varstvo (v nadaljevanju zavod), projektanti  in občine segajo 
že v obdobje 2000-2002. Projektna dokumentacija PGD, PZI, ki jo je izdelalo podjetje 
ARCHE, Inženiring, consulting, zunanja trgovina d.o.o., Židovska steza 4, 1000 Ljubljana in 
Projektiranje, inženirig in tehnično svetovanje Radovan Konjedic,  s.p. ter Elektro svetovanje, 
projektiranje, inženiring  Zimic Viljem s.p.  je bila predana na občino konec leta 2002. Stroški 
izdelave dokumentacije so bili predmet sofinanciranja Ministrstva za kulturo in sicer za 
spomeniškovarstveni projekt: Kanal -Trško jedro (EŠD 218): Tlakovanje, ureditev 
kanalizacije, razsvetljava trga, ureditev prostora za nastopajoče. Obnova fasade stolpa in 
Kolarjeve hiše. Dokumentacija je bila narejena na osnovi tedanje zakonodaje in lokacijske 
dokumentacije. S KS, društvom, Sivec Darjo, Rutar Mileno, Žorž Darjo in Ferdinandom, 
Stanič Albino, Dominko Lango,.. so bile podpisana in notarsko overjene pogodbe o 
ustanovitvi stvarne služnosti in na UE Nova Gorica v dana  vloga za pridobitev enotnega 
gradbenega dovoljenja. Iz  UE  smo  4.3.2003 prejeli zahtevo za dopolnitev vloge  z dokazili 
o lastništvu za vse tangirane parcele (Blažič, Stamboldžiovski, Gorjanc, Stubelj, itd.. )in s 
soglasji prizadetih organov in organizacij.  Zaradi težav z urejanjem  lastniških razmerij   je 
UE Nova Gorica postopek  pridobivanja gradbenega dovoljenja s sklepom št. 351-
1508/2002-08-04 z dne 16.07.2003, ki smo ga prejeli 21.07.2003, ustavila.  

V naslednjih letih smo nadaljevali z urejanjem  neurejenih lastniških razmerij (pri katerih se je 
urejalo meje, izvajalo parcelacije, ki je zahtevalo kar veliko usklajevanj, kot je razvidno iz 
dopisov KS in društva v prilogi 1a in usklajevanj z zavodom 1b.  

Ponovno smo aktivirali  pripravo projekta   v oktobru 2007, tako, da smo projektante zaprosili, 
da pregledajo izdelane projekte in predlagajo, kako bi se zadeve uredilo, da bi občina 
pridobila ustrezna dovoljenja za poseg v prostor; v oktobru 2007 pridobili ponudbo za 
uskladitev projektov,  v novembru 2008 smo naročili izdelavo PGD, PZI projektov. Izbrani 
projektant: RAVNIKAR POTOKAR ARHITEKTURNI BIRO d.o.o. 

V letu 2009 smo v mesecu maju usklajevali sestanek za predstavitev projekta KS, društvu in 
krajanom, do katerega je prišlo 1.6.2009. Na sestanku je bilo ugotovljeno, da prebivalce moti, 
da bi se Kontrada  za parkiranje zaprla; nasprotovali so predlaganim rešitvam tlakovanja , 
dogovorili smo se za izdelavo vzorcev tlakovanja, ki smo jih predstavili društvu, KS in 
krajanom Kontrade.  Ugotovili smo, da bo potrebno doseči  kompromis s stanovalci, drugače 
večja vlaganja niso upravičena; v septembru se je še vedno čakalo na opredelitev 
stanovalcev na Kontradi  glede načina tlakovanja, vzporedno smo  že pripravljali osnutke 
pogodb za služnosti in stavbne pravice  (sestanki z  Žorž, Hvalica,..),pridobili smo tudi 
cenitve za pogajanja  in podpis  pogodb, določevali smo meje z geodeti in  urejali zadeve na  
Geodetski upravi.  

Zahteven potek priprave in usklajevanja obsega projektiranja  Obnove Trga Kontrada   tako z 
društvom  kot s krajani je razviden tudi  iz zapisnikov  prilogi : 
- pritožba (odgovor prebivalcev Kontrade na predstavitev 1.6.2009 (priloga 2a, 2b), 
- zapisniki sestankov z dne 2.9.2009 in z dne 9.2.2011 v Gotski hiši (priloga 3) 
- zabeležka sestanka  7.4.2009 tudi  glede ureditve trga na Kontradi (zapisnik v prilogi 4) 



- dne 17.11.2011 ( v arhivu  2 osnutka usklajevanja zapisnika –priloga 5,  v drugem 
osnutku se še vedno zahteva  reševanje neurejenih zemljiško-knjižnih zadev na Kontradi.  

Po seznamu  tangiranih  parcel v predloženem projektu  v letu 2009 je  še vedno  neurejeno  
lastništvo na parcelah 37. S, 26 in 31/3. Temu smo se hoteli izogniti z manjšo spremembo 
projekta, tako da bi se posegom na teh parcelah izognili, kar je bilo urejeno z dopolnjenim 
projektom aprila 2011. Reševanje neurejenega  lastništva  smo predali odvetniški pisarni.  

Za urejanje trga Kontrada smo poskušali pripraviti celovit projekt  Urejanje trškega jedra 
Kanal in samo prenovo trga urejati v sklopu le-tega: pričeli smo snovati programom, idejna 
zasnova je razvidna iz zapisnika višje svetovalke Rosane Ščančar, v nadaljevanju: 

Naziv programa:  Kontrada – staro jedro Kanala / možne dejavnosti in razmestitev 

dejavnosti v prostoru 

Namen programa 

Dolgoročni namen je zaščita in usklajena raba starega jedra Kanala za različne namene: 

kulturne dogodke, razstave, druženja, društvene dejavnosti, primerne storitvene dejavnosti 

in podobno, predvsem pa za promocijo številnih pomembnih osebnosti, naravne in kulturne 

dediščine ter kulturno-zgodovinskih dogodkov iz območja Občine Kanal ob Soči, ki bodo 

pritegnila tako domačine kot obiskovalce in pomembno povečale (turistično) atraktivnost 

Kanala in celotnega območja občine. 

Kratkoročni namen programa je vsebinsko opredeliti in uskladiti izvajanje dejavnosti v 

javnem interesu v starem jedru Kanala ter pripraviti program rabe objektov v občinski lasti 

ali najemu za izvajanje teh dejavnosti. Na tej podlagi se bo pripravilo načrt izvajanja 

programa v naslednjih letih.  

Program je sicer dolgoročno usmerjen, vendar bo pri pripravi načrta izvajanja potrebno 

smiselno opredeliti katere aktivnosti oz. projekti so realno izvedljivi v obdobju naslednjih 5 

do 10 let, oceniti finančen možnosti občinskega proračuna za ta namen ter nosilce 

posameznih aktivnosti oz. projektov.  

Cilji programa 

1) Pripravi se celovit predlog dejavnosti (vsebin, namenskosti) za dolgoročno rabo objektov 

v centru Kanala. Poudarek je na Kontradi in objektih v okolici, vendar se v premislek 

vključuje tudi prostore bivše pošte, prostore 'bivše železnine' zraven trgovine s 

tekstilom, prostore zraven in nad cvetličarno, prostori na železniški postaji. Pripravi se 

več možnih predlogov (scenarijev) namenske rabe občinskih objektov in prostorov. 

Predloge se predstavi tudi kartografsko na grafičnih prilogah za območje mestnega 

jedra. V ožji delovni skupini usklajene predloge občinska uprava pripravi za razpravo in 

potrditev na občinskem svetu (opredeliti kdo sprejme program?).  



2) V prvi fazi, in to do junija 2011, se pripravi projekt za ureditev Žorževe hiše in projekt 

sanacije elektro instalacij v objektih na Kontradi (če slednji ni že del PGD Studia Ravnikar).  

3) V drugi fazi se pripravi načrt (aktivnosti, projekti, roki, nosilci, finančna sredstva) za 

večletno izvajanje programa v celoti. 

Pomembna dejstva, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi celovitega programa in 

aktivnosti v letu 2011: 

• Predlog dolgoročnega urejanja prostorov v občinski lasti ali najemu in zagona dejavnosti 

javnega pomena v centru Kanala je potrebno pripraviti čim prej, ker je pri urejanju 

samega trga (predvidoma leta 2011) potrebno vedeti, kako se bo reševalo sistem 

ogrevanja in drugo pomembno infrastrukturo na Kontradi oz. v jedru Kanala. 

• Prav tako je potrebno čimprej dokončati PGD in pridobiti gradbeno dovoljenje za 

ureditev trga Kontrada (potrebna je dokončna odločitev glede tlakovanja trga). Pred 

izvajanjem prenove trga bo potrebno upoštevati kasnejše potrebe po novi/dodatni 

infrastrukturi (npr. ogrevanje) za objekte in dejavnosti na Kontradi. V načrtu občine je, 

da se ureditev trga v letu 2011 prijavi na razpis MKGP Ukrep 322 ali 323. 

Dejavnosti (obstoječe in predlogi za dodatne)  

Dejavnosti, ki se trenutno izvajajo in dejavnosti, katere bi v prihodnosti želeli izvajali v 

objektih na Kontradi in v drugih občinskih prostorih v starem jedru Kanala.  

- galerijska dejavnost (razstavni prostor, depo, standardi za varovanje, temperaturo,…) 

- arhiv galerije  

- predavanja, delavnice, dejavnosti društva 

- spominska soba Rika Debenjaka 

- prostor nad spominsko sobo R. Debenjaka s študijskim kotičkom 

- peč za keramičarje, ki sedaj deluje v kleti Žorževe hiše  

- keramičarji potrebujejo še večji prostor za delo in manjše razstave (npr. v skladišču TICa) 

- knjižnica s prostorom za časopise in računalnike (e-točka) 

- prostor za razstavo mask 

- prostor za razstavo o Kanalu 

- glasbena soba Marija Kogoja 

- predstavitev vseh znanih mož občine Kanal ob Soči 

- dejavnost TIC-a  

- dejavnost turistične agencije 

- prazni so prostori 'stare pošte', ki jih je smiselno urediti za nek namen 

- na železniški postaji ima občina v najemu pritličje (čakalnico) → namen je bil, da se tam 

uredit razstavni prostor za liške maske 

- ureditev okolice spomenika Valentina Staniča 



- definirati je potrebno namembnost Garlattijeve hiše v celoti (problem ogrevanja, pušča 

streha, stavbno pohištvo (okna) je v slabem stanju, leseni podi v nadstropjih, lesene 

stopnice). 

- prostori za vitrine društev in za plakate 

- občinski so prostori pri cvetličarni, kjer je sedaj odbojkarsko društvo 

- stanovanja nad cvetličarno → ureditev v stanovanja 

- 'stara železnina' gre v prodajo → sklep občinskega sveta 27.1.2011 

- mladinski hotel oz. prostori za nizkocenovne nočitve v Kanalu  

 

Zabeležka je pripravljena na podlagi razgovorov s predsednico PD Soča Kanal gospo Milico 

Zimic (dne 25.01.2011), arhitektom Božidarjem Rustjo (dne 31.01. in 11.02.2011) ter 

županom Andrejem Maffijem in direktorico občinske uprave Nives Prijatelj (dne 01.02.2011).  

 

Kanal, 11.02.2011 

Zapisala: Rosana Ščančar 

 

Program smo  predlagali v letu 2013 v nabor projektov za naslednjo finančno perspektivo 
2014-2020 (op.: »Fiščevo hišo« smo medtem že odkupili in uredili, preselili keramike, 
urejamo najete prostore na železniški postaji,v prodanih  prostori »bivše železnine« se odvija 
dejavnost):   

Še vedno menimo, da je potreben celovit pristop pri reševanju prenove Trga Kontrada v 
sklopu spomeniškovarstvenega projekta »Ureditev trškega jedra« za obogatitev  kulturne 
ponudbe in posledično tudi turističnega produkta, pri katerem mora priti do soglasja tako 
spomeniškovarstvene stroke, upravljavcev in uporabnikov prostora in predvsem tudi  
lastnikov-krajanov in katerega smo prijavljali v nabor projektov za naslednjo finančno 
perspektivo 2014-2020.  

Celovit pristop  bi reševal  prometno, programsko in oblikovno strategijo spomeniško 
zaščitenega trškega jedra v navezavi z naseljem Kanal.  
 
Promet - po umiku državne ceste iz trškega jedra bo potrebno opredeliti prometni režim 
preko Trga svobode in mostu, opredeliti območja za parkiranje stanovalcev trškega jedra in 
obiskovalcev ter turistov.  
 
Programi - poleg zagotovitve vsebin namenjenih domačinom in klasične turistične ponudbe 
je, glede na bližino razvitejših turističnih destinacij, tržna niša Kanala festivalski turizem, s 
festivalom Kogojevi dnevi in ostalimi kulturno umetniškimi dogodki. 
 
Oblikovanje javnih površin - po umiku državne ceste iz trškega jedra je možno postopno 
urejanje javnih površin kraja (Trg svobode, most, prostor ob in pred cerkvijo...) v skladno 
celostno podobo s poenotenjem tlakovanja, urbane opreme, osvetlitve, komunalne in 
krajinske ureditve. 
 



Opredelitev namembnosti vseh in posamičnih objektov v trškem jedru, pri čemer moramo 
upoštevati tudi urejanje nujnih servisnih prostorov (pomožnih objektov-sanitarij, skladiščnih 
prostorov, parkirnih prostorov itd. ter zagotavljanje sodobne  komunalne opreme v trškem 
jedru.... topla voda, ogrevanje itd., bodisi z izdelavo  OPPN Trško jedro,oziroma iščemo 
skupaj z arhitekturno  stroko možnosti pridobitve sredstev za oblikovanje strategije 
trajnostnega razvoja  naselja Kanal s poudarkom na spomeniško zaščitenem trškem jedru , 
ki bi vključeval tako kulturno ponudbo v povezavi s turističnim produktom in arhitekturno 
obnovo ( pripravili bomo prijavo in iskali primeren razpis za zagotovitev sredstev za 
načrtovanje programa »Ureditev trškega jedra« v Kanalu). 

Rezultati bi  služili kot strokovne podlage pri pripravi izvedbenih načrtov in prijavljanju 
projektov na razpise. 
 

Na omenjenem prostoru se sicer stalno pojavljajo predlogi, ideje  in pobude. Npr.: potreba po 
preselitvi in ureditvi knjižnice  v Kanalu (150 letna tradicija)- obstaja možnost rešitve z 
najemom  morda primernih pritličnih praznih oz. nezasedenih prostorov v trškem jedru v 
Kanalu, Goriška knjižnica pa bi lahko takoj zagotovila opremo za »sodobno« knjižnico, ki bo 
izpolnjevala tehnične zahteve in omogočila  elektronsko izposojo. 

Vse morebitne aktivnosti v vmesnem času pa morajo biti premišljene in skladne s 
programskim konceptom reševanja v trškem jedru, katerega moramo najprej opredeliti. 
Pregledali bi že pripravljene projekte, ki zadevajo ta prostor, za posamezne segmente 
(projekt urejanja prostorov nad TIC-em Kanal, ureditev glavnega trga in predvsem  
tlakovanje »Trga Kontrada«, katerega bomo v kratkem zaključili s pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja.  

Za Prenovo trga Kontrada namreč sedaj razpolagamo s projektno dokumentacijo PGD, ki jo 
je izdelal Biro Potokar & Ravnikar d.o.o., št. 04/2009, oktober 2009,  dopolnjena  aprila 2011.  

14.04.2011 smo pridobili cenitev za stavbno pravico sodno zapriseženega cenilca  Franca 
Pintarja in konec novembra 2013 novo(novelirano) cenitev za služnosti sodno zapriseženega 
cenilca Radivoja Erzetiča. 

Sklicanega sestanka s tangiranimi udeleženci dne 10.12.2013 za Prenovo Trga Kontrada  so 
se udeležili: Marko Bucik, predsednik KS Kanal, Ljudmila Zimic, predsednica PD SOČA 
Kanal, Mile Sivec, Janez Gradišar in Miha Stegelj, ter Jasmina Gorjanc (pridružila kasneje). 
Prisotnim so bile  predstavljene aktivnosti po zadnjem sestanku, projekt in posege na 
privatna zemljišča ter pridobljene cenitve za služnosti. Prisotni so ponovno opozarjali na 
neugoden teren –trda skala in previdnost pri izvedbi v izogib nastajanja škode na bližnjih 
objektih ter: 

- da morajo imeti zagotovljen nemoten in neoviran dostop do hiš in dostavo,  
- da je trg v uporabi, da ne bo nastal problem , če bo nekomu na urejenem trgu npr. 

spuščalo olje, 
- da  pri dovozu blaga in materialov, potrebni pri uporabi in  vzdrževanju njihovih 

stanovanjskih objektov lahko pride do nenamernih poškodb za morebitne poškodbe 
zagotoviti rezervo plošč, 

- zamejitev vstopa na trg: pri vhodu načrtovati npr.  potopne stebričke (zagotoviti el. 
Inštalacije), 



- zajeti meteorno vodo iz vseh hiš, 
- v popisih izvedbenih del upoštevati popis urbane opreme (korita, koši za smeti, stojalo za 

kolesa,…) 
- planirati ozemljitev do Fontane, slepo cev za morebitne nove inštalacije (toplovod, 

internet, optiko, ..) 

Odgovor projektanta in predlogi: 
- vkopani vodi, skala: izvedba se bo prilagodila terenu,  
- meteorna kanalizacija: jaški so predvideni pred vsako hišo, 
- zgolj za morebitne namerne poškodbe ali poškodbe povzročene iz malomarnosti 

odgovarja povzročitelj, 
- razmisliti o pokritju prireditvenega prostora, 
- tlak izvesti, da bo funkcionalen, da pa bi bil v glavnem iz soških prodnikov, za katere je 

poskrbeti pravilnost vgraditve. 

S prisotnimi tangiranimi KS, PD Soča Kanal in krajani smo zaključili, da se zadeva, zaključi 
po izdelanem projektu in skladno s predlagano cenitvijo; 15.1.2014  se pričnejo dogovori z 
lastniki za služnosti ter nato vloži vloga za dovoljenje za poseg v prostor na UE Nova Gorica. 

Nenazadnje ugotavljamo tudi,  da mora imeti prednost urejanje objektov (v lanskem letu 
obnova strehe Blažič, ,…, sedaj v teku obnova strehe TIC Kanal, … ), sicer bi se lahko na že 
urejenem trgu s končnimi tlaki  z omenjenimi posegi povzročalo ponovno škodo (priloga 6-7 
slika stanja na Kontradi pri obnovi strehe TIC). 

Celotno poročilo s prilogami je na vpogled v tajništvu Občine Kanal ob Soči. 
 

Pripravila: 
Nives Prijatelj 
 

 


