Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l.RS št. 110/02, 8/03-popr., 58/03-ZZK1) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur.l.RS št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet
občine Vrhnika na 2. delu 14. seje, dne 27. 5. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Spremenjenega in dopolnjenega zazidalnega
načrta Mizarstvo Vidmar v Sinji Gorici

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o spremenjenem in dopolnjenem
zazidalnem načrtu Mizarstvo Vidmar v Sinji Gorici (Ur.l.RS, št. 1/96).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na postavitev silosa za lesno kurivo z
avtomatsko kurilnico za lastne potrebe.
2. člen
V 6. členu se za drugim odstavkom doda točka 1a, ki se glasi:
Silos s kurilnico in shrambo za lesno kurivo (A): prostostoječ objekt ob SZ fasadi
poslovno proizvodnega objekta (1). Od omenjene fasade je odmaknjen 1,1 m, od JZ
vogala objekta 1 pa 8,9 m. Silos je zgrajen kot nadomestna naprava za odsesovalno
napravo, ki je bila načrtovana v odloku o zazidalnem načrtu za proizvodno-poslovni
objekt Splošno mizarstvo Branko in Peter Vidmar, Rimska cesta 33, Log (Ur.l. RS,
št.19/91).
V spodnji etaži objekta bo avtomatska kurilnica, nad njo pa silos za shranjevanje
lesnega kuriva (žaganje, oblanci, sekanci). V obstoječi kurilnici ostane strojnica za
razvod tople vode.
3. člen
V 8. členu se v poglavju A) Arhitektura doda točka 1a, ki se glasi:
Silos za shranjevanje lesnih odpadkov z avtomatsko kurilnico-obstoječi objekt:
- konstrukcija: armirano betonska, temeljena na Benotto pilotih preko temeljne
plošče in temeljne grede; debelina obodnih sten: kurilnice: 28,5 cm, silosa: 16,0
cm
- tloris: okrogel s premerom 8,32 m; površina kurilnice je 47,173 m2, površina
shrambe je 50,265 m2
- višinski gabarit: 16,65 m; svetle višine: kurilnice 4,0 m, silosa 12,0 m
- streha: armirano betonska plošča v naklonu
- kota tlaka pritličja: ± 0,00 = 292,53 m
4. člen
V 9. členu se v točki 1. tretji stavek nadomesti z besedilom, ki se glasi:

Nivo opuščene klančine se dvigne do kote obstoječega dvorišča in asfaltira na nivoju
preostale okolice objektov. Tako pridobljena površina se uporabi za ureditev dovozne
poti ob objektih.
5. člen
V 12. členu se:
1. tretji stavek nadomesti z novim, ki se glasi:
Izvedbeni projekti morajo upoštevati predpise o dovoljenih emisijah v skladu z
Zakonom
o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/93 in 1/96).
2. za četrtim stavkom doda stavek, ki se glasi:
Požarna varnost mora biti zagotovljena v skladu s smernicami za postavitev
silosa.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se ukinja Odlok o dopolnitvi odloka o spremenjenem
in dopolnjenem zazidalnem načrtu za proizvodno-poslovni objekt Mizarstvo Vidmar v
Sinji Gorici (NČ, Leto XXX, št.292).
7.člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan od objave v občinskem glasilu Naš časopis.
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