MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 6/02)
ter Zakona o urejanju prostora (Uradni list Republike Slovenije, št. 110/02 in 8/03) je Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ……………….. sprejel ugotovitveni

SKLEP
o popravku prostorskih sestavin plana
1.
V prostorskih sestavinah srednjeročnega in dolgoročnega plana Mestne občine Nova Gorica,
spremembe in dopolnitve 2003 (Uradne objave, št.18/03), se popravi prikaz namenske rabe
zemljišč na območju glinokopa Okroglica tako, da se ukine območje varovanja in omejitev raziskovanje mineralnih surovin, namenska raba zemljišč na območju pa postane območje
mineralnih surovin v obsegu, kakor to določa Odlok o prvi fazi ureditvenega načrta Glinokop
Okroglica (Uradne objave, št. 24/2000).
2.
Ta sklep se objavi v uradnih objavah – Uradni list RS in začne veljati dan po objavi.

ŽUPAN
Mirko Brulc

Številka: 350-12/00
Datum: ………….

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

ŽUPAN
Številka: 350-12/00
Datum: 12.01.2004
ZADEVA: Obrazložitev sklepa o popravku prostorskih sestavin plana
Pri prenosu podatkov v gradivo zadnjih sprememb in dopolnitev planskih aktov občine,
potrjenih s sklepom Vlade RS št.:350-00/2001-128 z dne 05.06.2003, je prišlo do napake, ki jo
je potrebno popraviti.
V srednjeročnem prostorskem planu Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1986-1990,
spremembe in dopolnitve 2003 (Uradne objave, št.18/03), je vneseno območje Ureditvenega
načrta Glinokop Okroglica (Uradne objave, št.24/2000). Na severozahodnem delu je osnovna
namenska raba pravilno opredeljena kot PP-g/f/l –območje mineralnih surovin, pridobivalni
prostor, večinski preostali del pa je napačno prikazan kot gozd, najboljše kmetijsko zemljišče,
slabše kmetijsko zemljišče ter kot poselitveno območje za stanovanja. Na delu ureditvenega
načrta, kjer namenska raba ni območje mineralnih surovin, pridobivalni prostor, napačno velja
varovanje in omejitev RP-g/f/l – območje za raziskovanje mineralnih surovin. V dolgoročnem
prostorskem planu Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1986-1990, spremembe in
dopolnitve 2003 (Uradne objave, št.18/03), je v karti Zasnove za urejanje krajine prikazano
območje pridobivalnega prostora, v karti Zasnove varstva naravnih dobrin, ogroženih območij
in gospodarske infrastrukture pa je napačno prikazano območje raziskovalnega prostora.
Območje je bilo na zgoraj naveden način vneseno v prostorski plan v postopku sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine na podlagi pridobljenih pogojev, ki jih
je posredovalo Ministrstvo za gospodarstvo, Direkcija za rudna bogastva, izdelal pa Geološki
zavod Slovenije, ter kasneje pridobljenega pozitivnega mnenja, ki je potrjevalo usklajenost
takega prikaza v občinskem prostorskem planu z obveznimi izhodišči državnih prostorskih
aktov na področju rudarstva.
Spregledano je bilo, da je bila na osnovi Programske zasnove za ureditveni načrt Glinokop
Okroglica, ki je bila vnesena v prostorski plan leta 1998, (Odlok o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Nova Gorica,
za območje Mestne občine Nova Gorica, Uradno glasilo, št.:3/98), in je ob ohranjeni
namenski rabi prostora v prostorskem planu, spremenila režim na zemljiščih, kjer namenska
raba ni bila opredeljena kot pridobivalni prostor rudnine, iz raziskovalnega prostora v
planiran pridobivalni prostor pomembnejše rudnine - PR*, medtem že izdelana Prva faza
ureditvenega načrta Glinokop Okroglica, ki je bila sprejeta z odlokom dne 29.12.2000
(Uradne objave, št.24/2000).
Prikaze v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana je potrebno popraviti
tako, da plansko rabo prostora znotraj ureditvenega območja Glinokop Okroglica prikažejo
na način, kot ga določa Odlok o prvi fazi ureditvenega načrta Glinokop Okroglica.

Odprava napake je po mnenju Urada RS za prostorsko planiranje pri Ministrstvu RS za
okolje, prostor in energijo v pristojnosti občine, zato Mestnemu svetu predlagam, da sprejme
sklep o popravku prostorskih sestavin plana.
S sprejemom sklepa o popravku prostorskih sestavin plana bo odpravljeno neskladje med
občinskim strateškim in občinskim prostorskim izvedbenim aktom ter iz neskladja izhajajoče
težave zaradi različnega tolmačenja in razumevanja načrtovane rabe zemljišč na območju
glinokopa Okroglica.
Zaradi sprejema sklepa o popravku prostorskih sestavin plana materialnih obveznosti ne bo.
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izris iz kartografske dokumentacije srednjeročnega prostorskega plana Mestne
občine Nova Gorica za obdobje od 1986-1990, spremembe in dopolnitve 2003
izris iz kartografskega dela dolgoročnega prostorskega plana občine, Zasnove za
urejanje krajine
izsek iz kartografskega dela dolgoročnega prostorskega plana občine, Zasnove
varovanj in omejitev - varstvo naravnih dobrin, ogroženih območij in gospodarske
javne infrastrukture
izris iz kartografske dokumentacije srednjeročnega prostorskega plana Mestne
občine Nova Gorica za obdobje od 1986-1990, spremembe in dopolnitve 2003 popravek
izris iz kartografskega dela dolgoročnega prostorskega plana občine, Zasnove za
urejanje krajine - popravek
izsek iz kartografskega dela dolgoročnega prostorskega plana občine, Zasnove
varovanj in omejitev - varstvo naravnih dobrin, ogroženih območij in gospodarske
javne infrastrukture – popravek
mnenje Urada RS za prostorsko planiranje pri Ministrstvu RS za okolje, prostor in
energijo

