Na podlagi 167. lena Statuta Mestne ob ine Koper (Uradne objave, št. 9/95 in 37/97)

RAZGLAŠAM
ODLOK
O UREDITVENEM NA RTU “KAMNOLOM”

Županja Mestne ob ine Koper
Irena Fister, l.r.

Št.: 352/S-16/95
Datum: 20. februarja 1998

Na podlagi drugega odstavka 39. lena in 43. lena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 29. lena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št.72/93; 6/94-odlo ba US, 45/94-odlo ba US, Uradni list
RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 - odlo ba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odlo ba US, 44/96-odlo ba US in
Uradni list RS, št. 26/97, 70/97 in 10 /98) in 27. lena Statuta Mestne ob ine Koper (Uradne objave, št.
9/95 in 37/97) je Ob inski svet Mestne ob ine Koper na seji dne 19. februarja 1998 sprejel

ODLOK
O UREDITVENEM NA RTU “KAMNOLOM”

1. len
S tem odlokom se sprejme ureditveni na rt za obmo je kamnoloma na Miljskih hribih v k.o. Hribi, ki ga je
izdelal Investbiro Koper pod številko projekta 94-56.
2. len
Ureditveni na rt opredeljuje namembnost obravnavanega obmo ja in dolo a pogoje za eksploatacijo in
sprotno sanacijo ter kon no obliko sanacije kamnoloma.
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3. len
Dokumentacija iz prvega lena tega odloka ima naslednje sestavine:
1. Tekstualni del
1.1. Besedilo odloka
1.2. Mnenja in soglasja organov, organizacij in skupnosti
1.3. Tehni ni opis
1.4. Izpis lastništva po parcelah
2. Grafi ni del
2.1. Pregledni katastrski na rt
2.2. Katastrski na rt
2.3. Spremembe in dopolnitve planskih aktov ob ine Koper
2.4. Geodetska situacija
2.5. Meja obmo ja kamnolomov
2.6. Na rt odvzemanja - eksploatacijska polja
2.7. Zbirna karta komunalnih naprav (širše obmo je)
2.8. Prometna rešitev
2.9. Prerezi P1 - P4
2.10. Obstoje e stanje terena
2.11. Sanacija in rekultivacija
2.12. Sanacija in rekultivacija kamnoloma

1:5000
1:2880
1:5000
1:1000
1:1000
1:1000
1:5000
1:1000
1: 200
1: 200
1: 200
1: 500

3. Presoja vplivov na okolje
Sestavni del ureditvenega na rta je “Poro ilo o vplivih na okolje predvidenega izkoriš anja sivega kamna
(peš enjaka) na obmo ju k.o. Hribi v ob ini Koper (K1, K2, K3)”, ki ga je izdelal mag. Igor Šebenik s
sodelavci marca 1995.
4. len
Meja obmo ja kamnoloma - parcele na katerih se bo izkoriš al sivi kamen (peš enjak), so:
- Kamnolom K1: parc.št. k.o. Hribi: 559/2, 559/5, 507, 504/1, 504/2
5. len
Postopek pridobivanja in sanacija kamnoloma obsega:
- ureditev lo ene deponije humusa in jalovine,
- izkoriš anje - odkop sivega kamna (peš enjak),
- postopna sanacija že eksploatiranih polj,
- kon na sanacija reliefa,
- rekultivacija.
6. len
Dovoljeni so za asni objekti (kontejner - shramba priro nega orodja, pisarna, garderoba, sanitarije).
7. len
Komunalne naprave in promet
Do kamnoloma je predvidena napeljava nizkonapetostnega elektri nega omrežja (od najbližjega
obstoje ega objekta).
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Za nemoteno delo v kamnolomu ni potreben zidani objekt. Predviden je montažni objekt s kemi nimi
sanitarijami in cisterno za vodo, ki se ob asno polni (sanitarna voda).
Za telefonsko povezavo je predviden mobitel.
Cesto do kamnoloma K1 je potrebno sprotno sanirati.
8. len
Krajevna skupnost bo letno preverjala obveznosti investitorja. Le te so:
- sprotno saniranje ne ve aktivnih delov kamnoloma,
- rekultivacija po navodilih Zavoda za gozdove Slovenije, obmo na enota Sežana.
9. len
Po kon ani eksploataciji je obvezno odstraniti vso opremo in za asni objekt.
10. len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljalo Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in
prostor, enota Koper.
11. len
Ureditveni na rt "Kamnolom" je na vpogled ob anom na Mestni ob ini Koper, Urad za okolje in prostor.
12. len
Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah.

Št.: 352/S-16/95
Koper, 19. februarja 1998

Predsednik Ob inskega sveta
Mestne ob ine Koper
Lojze Peric, l.r.
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