Varstvo pred hrupom iz 8. točke dnevnega reda 17.
17. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina – poslovna cona Mirce – kompleks INCOM d.o.o.
Odgovor Občine Ajdovščina:
V zvezi z obravnavo 8. točke dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina
vam podajamo sledeče pojasnilo.
Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina oziroma osnutek Sklepa o dispoziciji
pozidave: Ajdovščina – poslovna cona Mirce – kompleks INCOM d. o. o. (v nadaljevanju: sklep
o dispoziciji) je bilo svetnikom posredovano 7. 12. 2020. V osnutku sklepa o dispoziciji (gradivo
je dostopno na spletni strani občine http://www.ajdovscina.si) je bilo v 13. točki navedeno:
»13.
13. Varstvo pred hrupom
Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji
upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa – IV. stopnja varstva pred hrupom.
Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene ravni hrupne
obremenjenosti v delovnem okolju ter zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti
bližnjega bivalnega in delovnega okolja, kjer je dovoljena III. stopnja varstva pred hrupom.
Pogonski agregati in hladilni sistem VRS hladilnice bodo postavljeni na južni strani objekta
(oddaljeni od obstoječe stanovanjske pozidave) in zvočno ter vizualno zaščiteni. Izvajal se bo
monitoring hrupa.«
Vsebina točke je bila oblikovana tudi zaradi dopisa okoliških stanovalcev zaradi hrupa, ki ga
povzročata podjetji Mlinotest d. d. in INCOM d. o. o..
Pobudnik investicije podjetje INCOM d.o.o. je ločeno zaprosil Krajevno skupnost Ajdovščina za
podajo mnenja. K vlogi je verjetno priložil strokovno podlago Dispozicija pozidave kompleksa
INCOM d. o. o., ki jo je izdelal Vladimir Slamič – arhitekt, Vipavski Križ 20 a, 5270 Ajdovščina (v
nadaljevanju: idejna zasnova). Občina Ajdovščina je Krajevni skupnosti Ajdovščina in izdelovalcu
idejne zasnove dne 7. 12. 2020 poslala osnutek sklepa o dispoziciji, ter zaprosila za podajo
mnenja.
Mnenje Krajevne skupnosti Ajdovščina je bilo dostavljeno dne 9. 12. 2020. Krajevna skupnost
Ajdovščina je v mnenju navedla:
»Posredujemo vam tudi E-sporočilo enega izmed članov sveta, ki je izrazil nekatere pomisleke
na E-naslov irena.raspor@ajdovscina.si«.
Ker INCOM d. o. o. ni dostavil vseh zahtevanih dokazil, je bila točka umaknjena z 18. seje odbora
za urejanje prostora in varstvo okolja dne 10. 12. 2020.
INCOM d. o. o. je dne 15. 12. 2020 dostavil zahtevana dokazila in sklep o dispoziciji pozidave je
bil obravnavan na 3. korespondenčni seji odbora za urejanje prostora in varstvo okolja dne 16.
12. 2020, ki je podal pozitivno mnenje.
Pred obravnavo sklepa o dispoziciji pozidave na Občinskem svetu Občine Ajdovščina dne 17.
12. 2020 so nekateri člani odbora in občinskega sveta prosili za vsebino poslanih pomislekov, ki
jih je Krajevna skupnost Ajdovščina poslala na naslov irena.raspor@ajdovscina.si.

Dokument s pomisleki je bil poslan vsem svetnikom dne 17. 12. 2020.
Na 17. redni seji dne 17. 12. 2020 je Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel sklep o dispoziciji
pozidave.
Vsebina 13. točke osnutka sklepa o dispoziciji se ves čas postopka od 7. 12. 2020 do 17. 12.
2020 ni spremenila.
Prijavo za prekomerno obremenitev okolja s hrupom lahko podate na Inšpektorat za okolje in
prostor, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

