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Uradne objave
Na podlagi 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10-ZUPUDPP)
ter v skladu s 16. členom Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10- uradno prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Logatec na 7. redni seji, dne 30. 6. 2011, sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu
za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste-del

1. člen
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste-del (Logaške
novice, št. 5/07) se v 2. točki 3. člena doda enajsta alineja, ki se glasi:»- umestitev načrtovane ureditve v
prostor: sprememba 2011 M 1:500«
2. člen
Drugi in tretji odstavek 6. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Tlorisne dimenzije objekta B so skladne grafični prilogi enajste alineje 2. točke 3. člena.
(3) Etažnost objekta bo 2K+P+1+2M. Kletni etaži bosta vkopani v teren«.
3. člen
Tretji in četrti odstavek 7. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Tlorisne dimenzije objekta C so skladne grafični prilogi enajste alineje 2. točke 3. člena.
(4) Etažnost objekta bo 2K+P+1+2M«.
4. člen
Ta odlok se objavi v Logaških novicah in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 3505-1/2011-14
Datum: 30. 6. 2011

Berto Menard, l. r.
ŽUPAN
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Uradne objave
Na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru1, 32/08 Odl.US, 8/10-ZSKZ-B) in 16. člena Statuta Občine Logatec (10/10 – uradno prečiščeno besedilo), je
Občinski svet Občine Logatec na svoji 7. redni seji, dne 30. 6. 2011, sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O RAZGLASITVI DREVES ZA NARAVNE ZNAMENITOSTI
1. člen
V Odloku o razglasitvi dreves za naravne znamenitosti (Uradni list SRS, št. 3/90, Uradni list RS, št. 36/93) se
20. alineja 2. člena spremeni tako, da se glasi: “Lipa v Rovtah, k.o. Rovte, parc. št. 1385/13, imetnik: Javno
dobro”.
2. člen
V 4. členu se besedni zvezi “pristojni občinski upravni organ” in “pristojni upravni organ za urejanje prostora
in varstvo okolja” nadomestita z besedno zvezo “lastnik naravnega spomenika”.
3. člen
V 6. členu se besedna zveza “urbanistična inšpekcija Medobčinskega inšpektorata občin Idrija, Logatec in
Vrhnika” nadomesti z “Medobčinski inšpektorat in redarstvo”.
4. člen
V 7. členu se besedna zveza “zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, R 1/81)” nadomesti z
besedno zvezo “zakonodaje, s področja varstva narave”.

Številka: 007-22/2011-1
Datum: 1. 7. 2011
					

Berto Menard, l.r.
ŽUPAN
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5. člen
Odlok o spremembah odloka o razglasitvi dreves za naravne znamenitosti začne veljati petnajsti dan po
objavi v Logaških novicah.
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Uradne objave
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v občini Logatec

1. člen

V Odloku o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Logatec (Logaške novice,
št. 5/07) se v 3. členu, v četrti alineji na koncu doda besedilo »o ukrepih za doseganje prometne varnosti«,
peta alineja pa se nadomesti z besedilom »koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij
in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni in«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»SPV je posvetovalno telo župana in šteje 9 članov, ki so:
- predstavnik občinske uprave občine Logatec (javni uslužbenec s področja prometa oziroma cestne
infrastrukture),
- predstavnik policijske uprave, pristojne za območje občine Logatec,
- predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Logatec,
- predstavnik avtošol na območju občine Logatec,
- predstavnik občinskega redarstva (javni uslužbenec Medobčinskega inšpektorata in redarstva),
- predstavnik upravljavca cest (javni uslužbenec podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.) in
- mentorji za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v osnovnih šolah na območju občine Logatec.«
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se besedilo »drugimi organizacijami, ki delujejo« nadomesti z besedilom »javno
agencijo, ki deluje«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) SPV se po določbah tega odloka konstituira po izteku mandata obstoječega SPV.
(2) Postopek imenovanja novih članov SPV se prične najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega
odloka.

Glasilo Občine Logatec, 6. julij 2011, letnik XLII, št. 6

4

5. člen
Ta odlok se objavi v Logaških novicah in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: 007-23/2011-1
Datum: 15. 6. 2011

Berto Menard, l.r.
ŽUPAN

