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Logatec,

-

28. 9. 1998

Na podlagi 46. člena Statuta Občine
Logatec (LN, št. 4/95), 2. člena Zakona o
planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Ur.1. RS, št. 48/90)
in 37. člena Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. 1. SRS, št.
18/84,37/85,29/86
in Ur. 1. RS, št.
26/90,18/93,47/93,71/93,44/97)
izdajam naslednji

Na podlagi 2. člena Zakona o
financiranju občin (Ur. 1.štev. 80/94), 46.
9n 96. člena Statuta občine Logatec (LN,
št. 4/95 in 7/95 - popr.) in 2. člena
Odloka o komunalnih taksah v občini
Logatec (Ur. 1. RS, št. 24/91) izdajam
naslednji
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o določitvi vrednosti tarifne
točke za zaračunavanje
komunalne takse
v občini Logatec

P

o javni razgrnitvi osnutka
Zazidalnega načrta S5 Grapovčnik 2 - Logatec

1.

1.

Dosedanjo vrednost točke se poveča s
koeficientom rasti cen v Republ iki
Sloveniji, september 1998
(Ur. 1. Rs, št. 62/98).

Javno se razgrne osnutek Zazidalnega
načrta 55 - Grapovčnik 2 - Logatec.
II.
Osnutek ureditvenega načrta bo javno
razgrnjen od 10. 10. 1998 do 10. 11. 1998
v avli Matične knjižnice Logatec,
Tržaška 44.
III.
Javna razparava bo 03.11.1998 ob 18.00
uri v Modri dvorani Matične knjižnice
Logatec, Tržaška 44.

2.
Nova vrednost točke za odmero
komunalnih taks znaša 9,80 SIT.

3.
Novo vrednost točke se uporablja od 1.
septembra 1998 dalje.

IV.
Občani in drugi interesenti podajo pisne
pripombe in predloge na osnutek v kraju
razgrnitve (knjige rzgrnitve) oziroma jih
pismeno pošljejo na Občinski urad
Občine Logatec v času trajanja razgrnitve.

Štev.: 417-1/98
Datum: 15.9.1998
OBČiNA LOGATEC
Župan
Janez NAGODE, I.r.
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V.
Ta sklep se objavi v Logaških novicah in
velja od dneva objave dalje.

Popravek
v logaških

novicah št. 5-6 se na
straneh 4 in 5 Uradnih objav pravilni
datum glasi 23. julij 1998 in ne 12.
marec 1998, kot je bilo pomotoma
objavljeno.

"Moja golobica v skalnih
duplinah,
v zaklonu

pečine,
pokaži mi svoje obličje,
daj mi slišati tvoj glas;
kajti tvoj glas je sladek
in tvoje obličje je ljubko."
"Preden se dan ohladi
in sence zbeže,
pojdem h gori mire

Štev.: 352-39/98
Datum: 22.9.1998
OBČiNA LOGATEC
Župan
Janez NAGODE, I.r.

Te besede so prerane za slovo, vendar naše ljubljene

Marije Pakiž
nikdar več nazaj ne bo.
Ostale so nam rane in bolečine, a tako lepi spomini nanjo ...
V težkih trenutkih nas niste pustili samih. Mnogi ste nam stali ob strani,
nas bodrili, sočustvovali z nami in nam nesebično pomagali. Hvaležni
smo našemu veleposlaniku v Parizu g. Antonu Bibru, g. komisarju
Cjoziju, očetu Gerardu ter vsem prijaznim ljudem na Korziki, ki so
toliko dobrega naredili za to, da so nam olajšali bolečine v tistih težkih
trenutkih.
Hvaležni smo vsem: sorodnikom, sosedom, priateljem, znancem, g.
Selanu, g. Komparetu, Pepci, Matiji, pevcem, Robertu, Petru, Tonetu,
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SVET NEPREMIČ

Ob prezgodnji
našega bra

Pavla Ma«

se iskreno zahval
vsem sorodnil
prijateljem in zna
ste ga pokrop
pospremili na n
zadnji poti

Posebna zahvala Valkartonu, sosedu;
g. Marjanu Zupancu za opravljeni of

