Na podlagi 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina (Ur. gl., št.
1/98, Ur. l. RS, št. 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 9/11, 100/11 in 14/12; kartografski del: Ur. l. RS,
št. 96/04) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18), je
Občinski svet Občine Ajdovščina na 17. seji dne 17. 12. 2020 sprejel
Sklep o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o dispoziciji pozidave: stanovanjska soseska Ob Hublju
1.
S tem sklepom se spremeni in dopolni dispozicija pozidave za stanovanjsko sosesko Ob Hublju (v
nadaljnjem besedilu: dispozicija), ki jo je sprejel Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 12. seji
dne 5. 3. 2020.
Spremembo in dopolnitev dispozicije pozidave je izdelalo podjetje Fond S d. o. o., Ižanska cesta
303, 1000 Ljubljana, v novembru 2020.
2.
V točki 3. Zasnova za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje se v celoti spremenita
prvi in drugi odstavek tako, da se glasita:
»V območju dispozicije sta načrtovana dva vila bloka: objekt A in objekt B s skupno 16 stanovanji,
funkcionalne površine blokov, objekti javne gospodarske infrastrukture ter zelene površine.
Objekta A in B bosta po številu etaž P+3 in maksimalne višine do 13,2 m. Tretja etaža objekta B
bo umaknjena v notranjost gabaritov objekta na način, da se zagotovijo predpisani odmiki med
objekti, skladno z 19. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina. V
višino stavbe se ne štejejo: dimniki, instalacijske naprave, sončni zbiralniki ali sončne celice,
dostopi do strehe, ograje brez polnil in naprave elektronske komunikacijske infrastrukture. Strehi
večstanovanjskih vila blokov bosta ravni, fasade bodo obdelane v svetlih tonih zemeljskih barv.
Morebitne instalacije na objektu bodo zakrite s perforirano pločevino.«
3.

Zamenjajo se vse grafične priloge dispozicije.
4.
Ta sklep prične veljati, ko ga sprejme Občinski svet Občine Ajdovščina.
Številka: 3502-29/08
Datum: 18. 12. 2020

Priloge:
1. Zazidalna situacija
2. Komunalna ureditev
3. Situacija zelenih površin
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