JAVNA RAZGRNITEV
SKLEPA
o ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitve
z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo
Javna razgrnitev: od 4. 5. 2018 do 20. 5. 2018, v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50
A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od
8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure.

JAVNO SO RAZGRNJENI NASLEDNJI DOKUMENTI:
-

javno naznanilo
besedilo sklepa ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitvi
grafika z označbo zemljišč
knjiga pripomb in predlogov

Številka: 478-61/2016

JAVNO NAZNANILO
Na podlagi 194. člena Zakona o urejanju prostora – ZurePO-2 (Urad. list RS 61/2017) Občina
Logatec s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi SKLEPA
o ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitve
z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo

Občina Logatec naznanja javno razgrnitev SKLEPA o ugotovitvi javne koristi – interesa in
razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo uporabe zemljišč za suhi
bazen – zadrževalnik vode v primeru večje količine padavinske vode v povezavi z gradnjo
suhega zadrževalnika Črni potok na nepremičninah:
- na delu zemljišča parc. št. 676/1 v izmeri 704 m2,
- na delu zemljišča parc. št. 659/60 v izmeri 690 m2,
- na celotni parceli št. 659/116 v izmeri 81 m2,
- na celotni parc. št. 659/115 v izmeri 351 m2, vse k.o. 2015 – Gor. Logatec.
Projekt suhega zadrževalnika na predmetnih zemljiščih ne predvideva nobenega gradbenega
posega, predvideva pa začasno zadrževanje vode v primeru večje količine padavinskih vod.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 4. 5. 2018 do 20. 5. 2018, v prostorih Občine
Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od
8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure.
Gradivo iz prejšnje točke bo v obdobju iz prejšnjega odstavka javno razgrnjeno tudi na spletni
strani občine http://www.logatec.si.

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na SKLEP o
ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo
s služnostjo. Pripombe in predloge se lahko poda do vključno 20. 5. 2018 ustno na zapisnik,
pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, se pošlje na naslov
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec ali na elektronski naslov
obcina.logatec@logatec.si, pri čemer se pod »zadeva« navede Pripombe na javno razgrnitev.
Občina Logatec bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče in o tem
obvestila dajalca pripomb in predlogov.

Številka: 478-61/2016
Datum: 4. 5. 2018

Berto Menard l. r.
ŽUPAN

BESEDILO SKLEPA

Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
8. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 - -uradno prečiščeno besedilo) in
194.člena Zakona o urejanju prostora – ZurePO-2 (Urad. list RS 61/2017) je občinski svet
Občin e Logatec na ____ seji dne ________ sprejel

SKLEP
o ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitve
z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je predviden suhi bazen – zadrževalnik vode v primeru večje
količine padavinske vode v povezavi z gradnjo suhega zadrževalnika Črni potok, po projektni
dokumentaciji št. IV-47/14-IDP, ki jo je izdelal IZVO - VODAR d.o.o., Pot za Brdom 102,
Ljubljana na nepremičninah:
- na delu zemljišča parc. št. 676/1 v izmeri 704 m2,
- na delu zemljišča parc. št. 659/60 v izmeri 690 m2,
- na celotni parceli št. 659/116 v izmeri 81 m2,
- na celotni parc. št. 659/115 v izmeri 351 m2, vse k.o. 2015 – Gor. Logatec,
v javno korist in je v javnem interesu.
2. člen
Občinski svet Občine Logatec pooblašča Župana Berta MENARDA, da pri pristojni upravni
enoti v skladu z 196. in 199. členom Zakona o urejanju prostora – ZurePO-2 (Urad. list RS
61/2017) vloži zahtevo in vodi postopek za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice –
obremenitvijo z služnostjo na nepremičninah navedenih v 1. členu tega sklepa.
3. člen
V kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve služnostne pogodbe za
izgradnja suhega bazena – zadrževalnika vode v primeru večje količine padavinske vode v
povezavi z gradnjo suhega zadrževalnika Črni potok bo postopek razlastitve prekinjen in bo
izplačana odškodnina po ocenjeni vrednosti.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Štev: 478-61/2016
Datum:
OBČINA LOGATEC
ŽUPAN
BERTO MENARD l.r.

KNJIGA PRIPOMB IN PREDLOGOV

Datum:_____________
Ime in priimek:__________________________________
Naslov:_____________________________________________________

Pripomba:
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