MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) in 31.
člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list Republike Slovenije, št. 110/02) je Mestni svet
Mestne občine Nova Gorica na seji dne ……………….. sprejel

SKLEP

1.
Potrdi se strokovno stališče Oddelka za okolje in prostor do pripomb in predlogov k osnutku
lokacijskega načrta za dostopno cesto na centralno odlagališče, podanih na javnih obravnavah ter
v času javne razgrnitve.

2.
Ta sklep velja takoj.

ŽUPAN
Mirko Brulc

Številka: 350-20/99
Datum: ………….

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

ŽUPAN
Številka: 350-20/99
Datum: 19.09.2003

Lokacijski načrt za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov
STROKOVNO STALIŠČE DO PRIPOMB IN PREDLOGOV, PODANIH V ČASU JAVNE
RAZGRNITVE OSNUTKA
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je dne 26.09.2002 sprejel program priprave za
lokacijski načrt za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov. V skladu s
programom priprave je bil izdelan osnutek lokacijskega načrta, za katerega je Mestni svet dne
19.06.2003 odredil javno razgrnitev in obravnavo.
Osnutek lokacijskega načrta je bil javno razgrnjen na sedežu Mestne občine Nova Gorica in na
sedežu Krajevne skupnosti Rožna Dolina od 01.07. do 30.07.2003. Pripombe in predloge so
lahko vsi zainteresirani v času javne razgrnitve posredovali Oddelku za okolje in prostor pri
Mestni občini Nova Gorica.
V času javne razgrnitve osnutka sta bili organizirani javni obravnavi:
- javna obravnava dne 08.07.2003 na sedežu Krajevne skupnosti Rožna Dolina,
- javna obravnava dne 09.07.2003 na sedežu Mestne občine Nova Gorica.
Osnutek načrta je bil na javnih obravnavah detajlno predstavljen in obrazložen.
Strokovna služba Oddelka za okolje in prostor pri Mestni občini Nova Gorica je zbrala
pripombe in predloge podane v času javne razgrnitve ter javnih obravnav. Skupaj z
izdelovalcem osnutka lokacijskega načrta je do pripomb in predlogov pripravila naslednja
strokovna stališča:
1.

Igor Cenčič je želel podrobnejše pojasnilo, kako bo urejena protihrupna zaščita
obstoječih stanovanjskih hiš v času gradnje in po izvedenih delih.
V osnutku načrta je obdelana potrebna protihrupna zaščita v času gradnje. V sklopu
idejnega projekta in osnutka lokacijskega načrta za dostopno cesto do odlagališča je
bilo izdelano poročilo o vplivih na okolje. V poročilu je med vplivi analizirana tudi
obremenitev s hrupom med gradnjo in v času rednega obratovanja nove ceste. Analiza
je pokazala, da bodo v dvajsetletnem računskem obdobju presežene ravni hrupa za dva
stanovanjska objekta na Vipavski cesti 126 in 128 ob priključku nove dostopne ceste.
Zaradi tega bo potrebno v fazi načrtovanja ceste za pridobitev gradbenega dovoljenja
izdelati poročilo o vplivih s podrobnejšo prognozo prometa za leto začetka gradnje
(2004) ter petletno (2009) in dvajsetletno (2024) obdobje, posebej ločeno za noč in dan
ter ločeno za težka in ostala vozila. Na podlagi izdelane prognoze bo določena
ustrezna protihrupna zaščita za navedena objekta na Vipavski cesti. Podrobnejši
ukrepi v lokacijskem načrtu zato niso potrebni.

2.

Lastnik domačije Petrin želi pridobiti lastništvo na parceli, ki je javno dobro ceste in
po izgradnji novega dostopa na odlagališče ne bo več potrebna, kot del povračila za
lastna izgubljena zemljišča.
Predlog je smiselno upoštevati, saj sedanja cesta na odlagališče na tistem delu res ne
bo več potrebna. V postopku pridobivanja zemljišč za traso ceste bo tej želji lahko
ugodeno v sklopu urejanja potrebnih zamenjav, odkupov in služnosti. Lokacijski načrt
naj v predlogu nove parcelacije to prikaže.

3.

Lastnik parcele št. 432/25 in severnega dela parcele št. 432/22 je opozoril, da je
trasa ceste razdelila obe parceli na dvoje in novo nastali parceli ne bosta imeli več
ustreznega dostopa, zato je predlagal izvedbo useka ob cesti, ki bi omogočil dostop na
obe parceli.
Pripombo je smiselno upoštevati, saj je izvedba useka ustrezna rešitev za zagotovitev
dostopa na obe parceli. Lokacijski načrt naj to prikaže.

4.

Predstavnik krajevne skupnosti Rožna dolina je predlagal, naj se viške zemlje
uporabi za zapolnitev jarka ob Vipavski cesti v Rožni dolini, zahodno od območja
trgovine Merkur, vzdolž atrijskih hiš.
Pripombo je smiselno upoštevati kot alternativno možnost izrabe odvečne zemljine.
Lokacijski načrt naj jo navede ob sicer že predvidenem odlaganju na območju
centralnega odlagališča.

5.

Več krajanov Rožne doline je želelo vedeti, ali bo izgradnja ceste povečala poplavno
nevarnost Vrtojbice, ki na tem delu še ni regulirana, do take mere, da bi lokacijski načrt
moral predvideti tudi ustrezne regulacijske varovalne ukrepe.
Odvodnja ceste je v lokacijskem načrtu ustrezno rešena tudi glede na še ne regulirano
strugo Vrtojbice. Obenem je prepust pod cesto višinsko zasnovan tako, da upošteva
tudi bodočo regulacijo Vrtojbice. Ta bo vsekakor nujna, ni pa potrebe, da bi bila
vključena v lokacijski načrt za dostopno cesto.

Mestnemu svetu predlagam, da navedena strokovna stališča do posameznih pripomb in
predlogov kot ustrezna s sklepom sprejme.
Pripravila:
Ingrid Šircelj, univ.dipl.inž.arh.
Niko Jurca, univ.dipl.inž.arh.
Mirko BRULC
ŽUPAN

