Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača
SLOVENIJA

Številka: 032-0012/2017-02
Datum: 24.08.2017

Z A P I S N I K
10. dopisne seje Občinskega sveta Občine Divača, ki je telefonsko potekala v četrtek,
dne 24.8.2017, med 18. in 20. uro.
Telefonsko so bili dosegljivi naslednji člani in članice Občinskega sveta Občine Divača:
BENJAMIN ŠKRLJ
DAMIJANA GUSTINČIČ
DOBRIVOJE SUBIČ
DRAGO ŠKAMPERLE
JERNEJ FRANC PREMRL
JOVO FERFILA
MARTIN PRELC
MIRJAM FRANKOVIČ-FRANETIČ
NIVES SKUK
URŠKA FLORJANČIČ
MATIJA POTOKAR
Seja se je telefonsko pričela ob 18. uri. Od 11 članov Občinskega sveta je bilo dosegljivih 11 članov
sveta.
Predlog dnevnega reda 10. dopisne seje in gradivo (predlog sklepa z obrazložitvijo), je bilo članom
sveta posredovano po elektronski pošti.

DNEVNI RED:
1. Predlog Sklepa za izdajo soglasja za postavitev montažnega skladiščnega šotora,
namenjenega skladiščenju soli v poslovni coni Risnik na parceli št. 1705/27, k.o. Dolnje
Ležeče

AD 1
PREDLOG SKLEPA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA POSTAVITEV MONTAŽNEGA
SKLADIŠČNEGA ŠOTORA, NAMENJENEGA SKLADIŠČENJU SOLI
V POSLOVNI CONI RISNIK NA PARCELI ŠT. 1705/27, K.O. DOLNJE LEŽEČE
Županja je v obrazložitvi predloženega sklepa pojasnila, da Občina Divača je leta 2007 sprejela
Obvezno razlago 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača, v katerem je
obrazložila, da so gospodarski objekti v prostorskih enotah MP-1 (Proizvodno-servisna cona Divača),
MP-2 (Proizvodno-trgovska cona Divača) sedaj imenovana Poslovna cona Risnik, lahko večetažni,
vendar se mora njihova etažnost velikost prilagajati sosednjim objektom, pri čemer višina venca ne
sme biti višja od 12 m nad koto terena. Soglasje na take projektne rešitve za gradnjo na tem območjih
po predhodnem mnenju občinske uprave daje Občinski svet Občine Divača.
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Predmet projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je postavitev montaznega skladiscnega sotora,
namenjenega skladiscenju soli in lociranega v Proizvodno- trgovski coni Divaca (MP-2) - Poslovni
coni Risnik z oznako MP-2 . Nov objekt bo lociran na severozahodnem delu Poslovne cone Risnik, ob
drZavni cesti R2 409/0309 Divaca - Matavun, na parceli st.: 1705/27, k.o. Dolnje Lezece.
Skladiscni objekt bo imel koto stresnega venca +6,67 m ter koto slemena + I 0,67m oz. bo njegova
maksimalna visina od terena ob objektu do slemena 10,67 m.
Mnenje Obcinske uprave v zvezi z navedeno gradnjo je bilo prilozeno in je sledece:
Ker bo objekt maksimalne visine 10,67 m oz. z upostevanjem tolerance mogoce 10,92 m nad koto
terena (dopustno do 12m), kot tak ne bo izstopal od drugih ze zgrajenih objektov v Proizvodnotrgovski coni Divaca (MP-2), zato Obcinska uprava predlaga, da se izda soglasje na projektne resitve
za postavitev skladisca soli v Proizvodno- trgovski coni Divaca (MP-2), lociranega na gradbeni parceli
st. 1705/27, k.o. Dolnje Lezece po PGD projektni dokumentaciji st. 06/2017 izdelani v aprilu 2017.
Skladno z navedenim ObCinska uprava predlaga, da se investitorju DK Sol izda soglasje k projektni
dokumentaciji za postavitev montaznega skladiscnega sotora, namenjenega skladiscenju soli.
Glede na navedeno predlaga zupanja, da Obcinski svet sprejme sklep v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA:
Investitorju: DK Sol d.o.o., Dolinska cesta 21, 6000 Koper, ki ga zastopa pooblascenec: ACMA
d.o.o., Tovarniska cesta 4c, 5270 Ajdovscina, se izda soglasje na projektne resitve za postavitev
Skladisca soli v Proizvodno- trgovski coni Divaca (MP-2), lociranega na gradbeni parceli
st. 1705/27, k.o. Dolnje Lezece, po PGD projektni dokumentaciji st. 06/2017 izdelani v aprilu
2017 v skladu z obvezno razlago 15. clena Odloka 0 prostorskih ureditvenih pogojih v Obcini
Divaca.

Pri glasovanju je bilo navzocih 11 clanov sveta.
ZA predlagan sklep je glasovalo 11 clanov sveta.
PROTI je glasoval 0 clan sveta.

Sklep je bil sprejet.

Dopisna seja ObCinskega sveta Obcine Divacaje bila zakljucena ob 19.00 uri.

ZAPISNIK PRIPRA VIL:
Iztok Felicjan

Xli\'t

-·:·-····.1

~
t
~
D I V.AeA
o ()

I

A

- - ------- - - -

2

11

ZUPANJA:
Alenka Strucl Dovgan
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