Objavljeno v Našem časopisu št. 338/2007 z dne 28.5.2007

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur.l.RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 85/03-ZZK-1 in 20.
člena Statuta Občine Vrhnika (Ur.l.RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet Občine
Vrhnika na 4. redni seji, dne 26. 4. 2007 sprejel
TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za javno prometno, energetsko, vodovodno,
komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja
Gorica (Ur. l. RS, št. 75/05)
1. člen
Prvi odstavek 19. člen odloka se pravilno glasi:
» (vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)
(1) Načrtovana IC je predvidena na poplavnem območju. Izvede se ukrepe za izboljšanje
odtočnih razmer ob upoštevanju naslednjih ugotovitev:
a) Vodotoki se očistijo zarasti in hidravlično ustrezno dimenzionirajo;
b) Jarek 1 se na severozahodnem robu območja industrijske cone preusmeri v
Podlipščico:
- dolžina prestavitve l je cca 258, 90 m
- širina dna b je cca 0,80 m
- naklon brežin m=1,5;
c) Jarek 2 se v zgornjem toku preusmeri proti cesti v Ligojno ter ob njej navzdol do
ceste C in ob njeni zgornji strani v Podlipščico:
- dolžina prestavitve l je cca 537,7 m
- širina dna b je cca 1,80 m
- naklon brežin m=1,5;
d) Ribnjak se v spodnjem toku pred cesto G preusmeri proti opuščeni trasi železniške
proge ter ob njeni severozahodni strani v Lahovko:
1. dolžina prestavitve l je cca 200,40 m
2. širina dna b je cca 2,50 m
3. naklon brežin m=2;
4. prepust b/h je cca 2,50/3,00 m pri prečkanju s cesto G;
e) Če je to potrebno zaradi izboljšanja ali ohranjanja hidravličnega stanja na
obravnavanem ali širšem območju so dovoljeni tudi dodatni ukrepi, kar pa mora biti
dokazano v fazi projektiranja z ustreznim hidravličnim elaboratom;
f) Za vse ureditve voda je potrebno na projektno rešitev pridobiti vodno soglasje.«.
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