Uradne objave občine Logatec
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS.
Št. 72/93, 57/94, 14/95, 25/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in 18.
člena Statuta Občine Logatec (LN. Št. 5/99) ter 19. člena
Poslovnika Občinskega sveta (LN.št. 5/99) je Občinski svet
Občine Logatec na svoji 17. redni seji dne 30.01.2001 sprejel
naslednji

POSAMEZNI VODNI VIRI, KATERIH VARSTVENI PASOVI
POTEKAJO PO PARCELAH OZ. PO DELIH PARCEL:
(dodatek odloku)
1. drenažno zajetje v Cuntovi grapi
I.
varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu I. varstvenega pasu s prekinitvijo
na delu dostopne poti proti kmetiji Cunta na delu parcele 1854
v k.o. Gornji Logatec.
II.
varstveni pas

SKLEP
I.
Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Pravilnika o ravnanju z
odpadki in načinu oblikovanja cen odvoza in deponiranja
odpadkov na območju Občine Logatec (LN.št. 2-3/98).

Tretji varstveni pas je v okviru 3 varstvenega pasu celotnega
dolomitnega masiva. Meje varstvenega pasu potekajo po mejah
parcel, ki so znotraj varstvenega pasu in potekajo v smeri urinega
kazalca. Izhodiščna točka je na Z delu celotnega območja, na
dvomeji parcel 529/50 in 529/26. Od tod poteka meja proti S in
zajema meje parcel: 529/26, 529/25, preko parcele 449 do
parcele 463, proti meji parcele 463, preko 449 do 450, proti
meji parcele 450, preko parcele 449 do parcele 447, 529/16,
445, 529/15, 529/13, preko parcele 529/12 do parcele 1880, ob
parceli 1880 S naprej proti parceli 529/11, 529/10, 529/7, 529/
6, 529/5 ter 529/49 v k.o. Hotedršica. Od tod poteka meja proti
SV po mejah parcel 1106, 27, 1105/2, preko parcele 79/4, po
cesti 1663/9 proti S, čez parcelo 81/1, preko in ob parceli 147,
čez in ob parceli 96/1, J po cesti 1663/3 ob parcelah 152 in 209,
S po cesti 1663, v križišču J po cesti 1662/2 ob parcelah 210/4,
210/3, 273, 252, 231/3, 936, 931, 938, 943, 636/1, 625, 641,
701, 700, 730/1,730/2, 731/1, 734/2, 731/4, 731/5, 731/3, 1502/
1 ter 1502/2 v k.o. Žibrše. Meja se nadaljuje proti J po parcelni
meji 1026/3 in 1026/4 v k.o. Blekova vas, 1501/3 v k.o. Žibrše,
1027 v k.o. Blekova vas, 1501/2 v k.o. Žibrše, 1032/2, 1032/1
in 1032/3 v k.o. Blekova vas ter 1479/1 in 1483/1 v k.o. Žibrše.
Od tod poteka meja J ob potoku 1670 ob parceli 1483/1, 1435,
1394, 1395, 1430/1, 1430/2, 1400/21, 1400/15, 1400/11, 1400/
10, 1400/8, 1400/6 ter 1401/3 v k.o. Žibrše. Nato se meja
nadaljuje proti J ob parcelah 487/1, 483/2, 483/1, 484, 487/18,
487/17, preko parcele 487/5, ob cesti 1837/6 proti Z naprej ob
parcelah 636/11, 636/10, 636/9, 636/1, 636/4, 636/5, 651/1, 651/
2, 659/9, 655, 659/74, 659/6, 659/4, 714/1, 717¸, čez parcelo
714/1 proti Z, nadalje ob parceli 724/1, 724/2, 826/1, 767/2, Z
po cesti 1831/1 ob parcelah 775, 816/3, 816/2, 772/2, 782 ter
781 v k.o. Gornji Logatec. Od tod se meja nadaljuje proti Z ob
parcelah 69/1, 69/6, 69/2, 78/1, 80/3, 80/1, 139, 133, 137, 135,
126, 125/4, 123/4, 122, 121, 500/1, 12/1, 10, SZ po cesti 506
ob parcelah 28, 24, 23, 19, 4/1, 1 ter 2/1 v k.o. Ravnik. Meja se
nadaljuje proti SZ po poti 1963 ob parcelah 600/16, 600/18,
600/19, 633, 600/20, 600/39, 600/21, 600/22, 600/7, kjer se
meja obrne proti S in poteka po parcelah 600/6, 600/46, 600/
47, 618, 600/43, 48, 695, 571/9, 554, 571/23, čez parcelo 559/
2 in 559/1, naprej proti SZ ob parcelah 567, 561/1, 563/2, kjer
se meja obrne proti V ob parcelah 566/1 in 569/1 ter nadaljuje
proti S ob parceli 529/50 do izhodiščne točke v k.o. Hotedršica.

13. člen se nadomesti z naslednjim besedilom:
Uporabnikom se zaračunava cena odvoza odpadkov glede na
število in velikost izpraznjenih posod za odpadke. Za
gospodinjstva se za obračun uporablja minimalen volumen
posode za smeti, ki znaša 60 l posode za ostale odpadke na
osebo, ob upoštevanju odvoza smeti na 14 dni oz. ekvivalenten
volumen v primeru pogostejšega odvoza. Za obračun odvoza
od počitniških hiš se obračuna min. 240 l volumna posode z
odvozom na 14 dni. Za obračun odvoza iz obrti in podjetij pa
min. 60 l volumna posode z odvozom na 14 dni na zaposlenega,
v primeru 4 oz. več zaposlenih pa min. 240 l volumna posode z
odvozom na 14 dni. V primeru, ko ima gospodinjstvo potrebo
po večjem volumnu, kot ga določa minimalen volumen, pa zanj
obstaja tipska posoda primernega volumna, se obračuna dejanski
volumen posode.
Pri gospodinjstvih, ki imajo več kot tri nepreskrbljene otroke,
se obračuna odvoz le za prve tri otroke, v primeru, da imajo do
dve posodi volumna 240 l s 14-dnevnim odvozom. Sklep s
seznamom takih gospodinjstev izda župan Občine Logatec na
osnovi vloge in ustreznih dokazil. Seznam mora vsebovati
naslov gospodinjstva, vodjo gospodinjstva, na katerega se glasi
račun. Št. Oseb, ki na naslovu živijo oz. so stalno prijavljeni in
št. oseb za upoštevanje v obračunu. Gospodinjstva pošljejo
vloge na Občinski urad Občine Logatec.
II.
Te spremembe začnejo veljati osmi dan po objavi v Logaških
novicah.
III.
Ta sklep velja takoj
OBČINA LOGATEC
Občinski svet
Številka: 380-05/00-3
Datum: 01.02.2001

2.

vrtina CG – 1
I.
varstveni pas

Je območje zajemnega objekta nad vrtino (jaška) na delu parcele
40/1 k.o. Ravnik.
II.
varstveni pas

OBČINA LOGATEC
OBČINSKI SVET
Župan
Janez NAGODE l.r.

Obsega vzhodni del parcele št. 40/1, k.o. Ravnik.

I
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II. varstveni pas je enak I. varstvenemu pasu.
III.
varstveni pas

Uradne objave občine Logatec
III.

varstveni pas

II.

Obsega parcele 1401/1, 1401/4, 1400/4, 1400/22, 1400/13,
1400/16, 1400/18, 1400/5 ter 1400/17 v k.o. Žibrše.
III.
varstveni pas

isto kot pod 1. vodni vir
3.

varstveni pas

vrtina CG – 2
I.
varstveni pas

isto kot 1. vodni vir

Je območje zajemnega objekta nad vrtino (jaška) na delu parcele
659/71 k.o. Gornji Logatec.
II.
varstveni pas

8.

vrtina v Petkovi grapi
I.
varstveni pas

Obsega parcele 1346/1,1346/3 in 1346/4 v k.o. Žibrše ter parcele
659/72, 659/77, 569/71 in 675 v k.o. Gornji Logatec.
III.
varstveni pas

Je območje zajemnega objekta nad vrtino (jaška) na delu parcele
1400/5 k.o. Žibrše.
II.
varstveni pas

isto kot pod 1. vodni vir

Obsega parcele 1401/1, 1401/4, 1400/4, 1400/22, 1400/13,
1400/16, 1400/18, 1400/5 ter 1400/17 v k.o. Žibrše.
III.
varstveni pas

4.

vrtina CG – 3
I.
varstveni pas

isto kot 1. vodni vir

Je območje zajemnega objekta nad vrtino (jaška) na delu parcele
659/72 k.o. Gornji Logatec.
II.
varstveni pas

9.

Obsega parcele 1346/1,1346/3 in 1346/4 v k.o. Žibrše ter parcele
659/72, 659/77, 569/71 in 675 v k.o. Gornji Logatec.
III.
varstveni pas

Je območje 50 m gorvodno po vseh treh potokih ter obrobju
dolin na vsako stran potoka okoli 20 m, to je na delu parcele
1464/1 v k.o. Žibrše.
II.
varstveni pas

isto kot 1. vodni vir.
5.

Obsega parcele 1464/1,1602/3,1464/2, 1465/1, 1460/2, SZ del
parcele 1391/2, 1389, 151, 152 ter 136 v k.o. Žibrše.
III.
varstveni pas

vrtina CG – 4
I.
varstveni pas

isto kot 1. vodni vir

Je območje zajemnega objekta nad vrtino (jaška) na delu parcele
659/51 k.o. Gornji Logatec.
II.
varstveni pas

10. vrtina v Kobalovi grapi, VK – 1/83
I.
varstveni pas

Obsega parcele 676, 659/56, 659/54, 659/53, 659/51, 659/50,
659/57 ter 659/55 v k.o. Gornji Logatec.
III.
varstveni pas

Je območje zajemnega objekta nad vrtino (jaška) na delu parcele
1391/2 k.o. Žibrše.
II.
varstveni pas

isto kot 1. vodni vir
6.

Obsega parcele 1464/1,1602/3,1464/2, 1465/1, 1460/2, SZ del
parcele 1391/2, 1389, 151, 152 ter 136 v k.o. Žibrše.

vrtina CG – 5
I.
varstveni pas

III:
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Je območje zajemnega objekta nad vrtino (jaška) na delu parcele
730 k.o. Gornji Logatec.
II.
varstveni pas

varstveni pas

Isto kot 1. vodni vir

Meje varstvenega pasu potekajo po mejah parcel, ki so znotraj
varstvenega pasu in potekajo v smeri urinega kazalca.
Izhodiščna točka je na dvomeji med parcelama 726/2 in 728/2.
Od tod poteka meja proti zahodu in zajema meje parcel 728/2,
762, 760/2, 731, 659/75, 657, V del parcele 659/11, 659/7, 655,
701, 708, 728/3, 728/1 ter 728/4 do izhodiščne točke v k.o.
Gornji Logatec.
III.
varstveni pas

11. vrtini Brana
I.
varstveni pas
Je območje zajemnega objekta nad vrtino (jaška) na delu parcele
1400/4 k.o. Žibrše.
II.

varstveni pas

Obsega parcele 1401/1, 1401/4, 1400/4, 1400/22, 1400/13,
1400/16, 1400/18, 1400/5 ter 1400/17 v k.o. Žibrše.
III.
varstveni pas

isto kot pod 1. vodni vir
7.

Kobalov studenec
I.
varstveni pas

Petkov studenec
I.
varstveni pas

Isto kot 1. vodni vir

Je zemljišče v obsegu zajetja na delu parcele 1401/1 v k.o.
Žibrše.

12. vrtina Žibrše, VŽ – 1/87
I.
varstveni pas

II

Uradne objave občine Logatec
Je območje zajemnega objekta nad vrtino (jaška) na delu parcele
927/1 k.o. Žibrše.
II.
varstveni pas
Obsega Z del parcele 927/1 ter SZ del parcele 782/1 v k.o.
Žibrše.
III.
varstveni pas
isto kot 1.vodni vir.

13. zajetje Beber
I.
varstveni pas
Je zemljišče v neposredni okolici zajetja na delu parcele 283 in
889/1 v k.o. Petkovec.
II.
varstveni pas
Obsega parcele 878/1, 876, 878/3, 881/2, 889/2, 878/2, 878/5,
881/1, 878/4, 882, 888/4, J del parcele 889/1, J del parcele 897,
900, 903/1, 279, 280, 282, 283, 291, 288, 285 ter 286 v k.o.
Petkovec.
III.
varstveni pas
Meje varstvenega pasu potekajo po mejah parcel, ki so znotraj
varstvenega pasu in potekajo v smeri urinega kazalca.
Izhodiščna točka je na tromeji parcel 875, 863 in 872. Od tod
poteka meja proti zahodu in zajema meje parcel 872, 271, 292,
300, 270, 302, 269, 268, 15, 900, 903/1, 907, 920/2, 913, 920/
4, 917/1, 920/5, 930, 929, 926, 925 924/2, 924/1, 886/1, 888/2,
888/4, 878/4, 878/1 in 876 do izhodiščne točke v k.o. Petkovec.

III.

Meje varstvenega pasu potekajo po mejah parcel, ki so znotraj
varstvenega pasu in potekajo v smeri urinega kazalca.
Izhodiščna točka je na tromeji parcel 288/1, 283/7 in 283/8. Od
tod poteka meja proti severu in zajema meje parcel 288/1, 288/
10, 285/6, 285/5, 131, 295/1, 295/4, 295/2, 293/9, 293/13, 293/
6, 1385/7, 30/24, 574/1, 30/4, 30/3, 30/23, 2/3, 2/6, 1/1, 1385/
1, *285, 1345/7, 1345/3, 1345/1, 1345/4, 1341, 700/1, 700/16,
700/1, 704/1, 1385/1, 589/8, 589/2, 605/3, 605/7, 605/6, 605/
4, 606/2, 569, 566, 567/1, 299/3, 299/2, 300/2, 300/1, 289/2,
305/3, 305/4, 288/3, 1385/5, 288/2, 308/10, 308/13, 308/14,
308/7, 308/5, 308/6, 308/2, 289/11, 288/9 ter 288/20 do
izhodiščne točke v k.o. Rovte.
16. vrtina Medvedje Brdo, VB – 1/95
I.
varstveni pas
Je območje zajemnega objekta nad vrtino (jaška) na delu parcele
670/3 k.o. Medvedje Brdo.
II.
varstveni pas
Obsega parcele 670/7, 670/2, 678, V del parcele 670/1, 670/3,
670/4 ter Z del parcele 624 v k.o. Medvedje Brdo.
III.
varstveni pas
Meje varstvenega pasu potekajo po mejah parcel, ki so znotraj
varstvenega pasu in potekajo v smeri urinega kazalca.
Izhodiščna točka je na tromeji parcel 670/5, 76/4 in 87/4. Od
tod poteka meja proti jugu in zajema meje parcel 76/4, V del
parcele 76/1, Z del parcele 670/1, 674, J del parcele 623, J del
parcele 621, 624, 682/3, 665/3, 682/1, 682/2, 670/6 ter 670/5
do izhodiščne točke v k.o. Medvedje Brdo.

14. zajetje Novak
I.
varstveni pas
Je zemljišče v neposredni okolici zajetja na delu parcele 876 v
k.o. Petkovec.
II.
varstveni pas
Obsega parcele 878/1, 876, 878/3, 881/2, 889/2, 878/2, 878/5,
881/1, 878/4, 882, 888/4, J del parcele 889/1, J del parcele 897,
900, 903/1, 279, 280, 282, 283, 291, 288, 285 ter 286 v k.o.
Petkovec.
varstveni pas

17. zajetje Žejna voda
I.
varstveni pas
Je zemljišče v neposredni okolici zajetja na delu parcele 529/
11 v k.o. Hotedršica.
II.
varstveni pas
Obsega JV del parcele 529/11 ter V del parcele 529/14 v k.o.
Hotedršica.
III.
varstveni pas
isto kot 1. vodni vir.

Meje varstvenega pasu potekajo po mejah parcel, ki so znotraj
varstvenega pasu in potekajo v smeri urinega kazalca.
Izhodiščna točka je na tromeji parcel 875, 863 in 872. Od tod
poteka meja proti zahodu in zajema meje parcel 872, 271, 292,
300, 270, 302, 269, 268, 15, 900, 903/1, 907, 920/2, 913, 920/
4, 917/1, 920/5, 930, 929, 926, 925 924/2, 924/1, 886/1, 888/2,
888/4, 878/4, 878/1 in 876 do izhodiščne točke v k.o. Petkovec.

18. vrtina Hotedršica, VH – 1/83
I.
varstveni pas
Je območje zajemnega objekta nad vrtino (jaška) na delu parcele
529/37 k.o. Hotedršica.
II.
varstveni pas
Obsega SV del parcele 529/37 v k.o. Hotedršica.
III.
varstveni pas
isto kot 1. vodni vir.

15. vrtina Zajele, VS – 1/84
I.
varstveni pas

19. vrtina Hotedršica, VH – 2/87
I.
varstveni pas

Je območje zajemnega objekta nad vrtino (jaška) na delu parcele
288/16 k.o. Rovte.
II.

varstveni pas

Obsega parcele 288/16, 308/3, 308/4, 288/14, 288/15 ter del
parcele 1425/1 v k.o. Rovte.

Je območje zajemnega objekta nad vrtino (jaška) na delu parcele
1121/1 k.o. Žibrše.
II.
varstveni pas
Obsega SV del parcele 1122/1 ter parcele 1120, 1121/1, 1127,
1128 in 1121/2 v k.o. Žibrše.
III.
varstveni pas
isto kot 1. vodni vir.

III
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III.

varstveni pas

Uradne objave občine Logatec
Na podlagi 39., 40. in 41. člena Zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Ur. L. RS št.18/84, 37/85,
29/86 in Ur.l. RS št. 26/90, 18,93, 47/93, 71/93 in 44/97), 21.
in 44. člena Navodil o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Ur.l. RS, št. 14/85) ter
18. člena Statuta Občine Logatec ULN, št. 5/99) je Občinski
svet občine Logatec na 27. redni seji 28.05.2002 sprejel

Na nadomestnem objektu Strojna lopa (Kavčičeva kmetija) je
možna postavitev enokapnice z opečno kritino enake barve
okoliških objektov, poljubnega naklona.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu območja
Skladišča C3- “OB POTOKU” v naselju Logatec

Številka: 012-05/99
Datum: 29.05.2002

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Logaških novicah.

ŽUPAN
OBČINE LOGATEC
Janez NAGODE l.r.

1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo nekatera določila
Odloka o ureditvenem načrtu območja C3- “OB POTOKU” v
naselju Logatec (LN 4/2000; 6.04.2000), ki ga je izdelal LBA,
d.o.o., Ljubljanski biro za arhitekturo, projektiranje in inženiring
Ljubljana v marcu 1999 pod številko 01/99.

V sodelovanju z Občino Logatec razpisuje Turistično
Društvo Logatec
Javni natečaj za izbiro
najboljših turističnih spominkov občine Logatec
za leto 2002

2. člen
Pod tretji odstavek – GRAFIČNI DEL – se doda nova alinea,
ki se glasi:
Nova situacija domačije Kavčič (zemljišče B), iz katere so
razvidni lokacija, gabariti, namembnost in komunalni vodi.

Na natečaju lahko sodelujejo samo spominki in ideje, ki
prepoznavno in izvirno predstavljajo:
logaško kulturno in naravno dediščino,
turistični objekt,
turistični kraj,
občino Logatec kot turistično destinacijo.
Spominki morajo biti prvič javno predstavljeni in so take narave,
da jih je moč izdelati v večji količini za prodajo. Vzorci ne
smejo biti večji kot 30 x 20 x 20 cm.
Trije spominki, ki jim bo 5-članska komisija dodelila, glede na
vsa ocenjevalna merila (umetniško-etnološka vrednost,
komercialna vrednost, predstavljanje kraja), največ točk, bodo
prejeli denarne nagrade:
prva nagrada: 10.000 SIT,
druga nagrada: 7.000 SIT,
tretja nagrada: 5.000 SIT.
Poleg denarnih nagrad bo komisija podelila še pisna priznanja
za nadaljnje tri najbolje uvrščene spominke.
Na natečaj se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe.
Posebnih pogojev za sodelovanje ni. Udeleženec natečaja lahko
sodeluje z največ dvema izdelkoma. Prejeti vzorci spominkov
bodo ocenjeni v skladu s pravilnikom. Turistično društvo
Logatec bo po svojih možnostih organiziralo promocijo za
nagrajene spominke. V primeru uspešnih dogovorov z avtorji
pa bo pomagalo tudi pri proizvodnji in trženju nagrajenih
spominkov.
Spominke za natečaj bomo sprejemali na naslovu: Turistično
društva Logatec, Tržaška cesta 13, 1370 Logatec, do 10.
septembra 2002. Vsakemu vzorcu mora biti priložena zaprta
kuverta s podatki:
ime, priimek, naslov, telefonska številka avtorja,
kratek opis spominka,
ali avtor spominka išče proizvajalca spominka,
ali avtor spominka išče prodajalca spominka,
označeno, ali je to ideja za spominek.
Nagrajeni spominki ostanejo v arhivu Turističnega društva
Logatec.
Razglasitev rezultatov natečaja bo javna hkrati z razstavo
najbolje ocenjenih spominkov.

3. člen
Dopolni se 3. člen; v zadnjem odstavku se dodajo veljavne
parcelne številke.
4. člen
V 4. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se
glasi:
Območje domačije Kavčič (zemljišče B) je namenjeno gradnji
poslovnih objektov ali stanovanjskih objektov ali poslovnostanovanjskih objektov ali stanovanjsko-poslovnih objektov.
5. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov stavek, ki se glasi:
Doda se nova karta komunalnih vodov in naprav.
6. člen
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V 9. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
Določi se širše območje za dodatna parkirišča na SZ strani
kompleksa domačije Kavčič (zemljišče B).
7. člen
Na koncu 10. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
Črpališče fekalne kanalizacije je treba postaviti na najnižjo
točko celotnega Ureditvenega območja, neposredno ob
Notranjski cesti poleg domačije Kavčič.
8. člen
V 12. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se
glasi:
Za ureditveno območje Kavčičeve domačije je možna
postavitev samostojne trafo postaje. Lokacija in moč bo
določena v projektni dokumentaciji.
9. člen

Upravni odbor Turističnega društva Logatec,
Predsednica Nevenka Malavašič, l.r.

V 15. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
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