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URADNE OBJAVE
V uradni objavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Območje celovite prenove starega mestnega
jedra Dolenji Logatec - center (Logaške novice, št. 10/16) je bila ugotovljena tiskarska napaka, zato na podlagi 30. člena
Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in ob smiselni uporabi 11. člena
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09,
38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B), župan Občine Logatec dajem
POPRAVEK
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Območje celovite prenove starega mestnega jedra
Dolenji Logatec - center
V drugem odstavku 12. člena se besedilo:
»(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CDo - trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti«
veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

«,
pravilno glasi:
»(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CDo - trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti«
veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti

- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
- 12201 Stavbe javne uprave,
- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
- 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe,
- 12303 Bencinski servisi,
- 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
- 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane
stavbe, stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah ter z njimi povezane
stavbe,
- 24110 Športna igrišča,
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
- 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,
- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
- 12302 Sejemske dvorane, razstavišča,
- 12420 Garažne stavbe,
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
- 12620 Muzeji in knjižnice,
- 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
- 12640 Stavbe za zdravstvo,
- 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (stavbe za nastanitev policistov,
gasilcev).
Dopustne dejavnosti: dejavnosti trgovine; promet in skladiščenje; gostinstvo; informacijske in
komunikacijske dejavnosti; finančne in zavarovalniške dejavnosti; poslovanje z nepremičninami;
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; druge raznovrstne poslovne dejavnosti; dejavnosti
javne uprave in obrambe; druge dejavnosti; dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem; dejavnosti eksteritorialnih organizacij in teles.
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1.2 Pogojno dopustni objekti in
dejavnosti

/

1.3 Dopustne gradnje
in druga dela

/

1.4 Dopustni nezahtevni in
enostavni objekti

- vsi nezahtevni in enostavni objekti glede na predpis o razvrščanju objektov glede na zahtevnost, če
so skladni s predpisano dopustno dejavnostjo območja.
- z ačasni objekti se postavijo za čas trajanja prireditve, po tem jih je potrebno odstraniti. Odprt
sezonski gostinski vrt je lahko postavljen za največ 6 mesecev.
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2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost
objektov

Višina objektov ne sme presegati 14 metrov.

2.2 Stopnja izkoriščenosti
zemljišča, namenjenega
za gradnjo

tip

FZ

DZP

FI

BV, G

največ 0,8

najmanj 10 %

/

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave

tip BV, G

3.2 Oblikovanje objektov

Pri spreminjanju obstoječih objektov v javno-poslovne objekte, je treba prilagoditi celotno
vizualno podobo objekta, urediti ustrezne javne dostope ter zagotoviti ustrezno velike površine
za mirujoči promet. Pri spreminjanju dejavnosti v delu obstoječega objekta, je treba vizualno
podobo objekta oblikovati v skladno arhitektonsko celoto.

«.

Številka: 007-1/2018-2
Datum: 8. 1. 2018

Berto Menard l. r.
ŽUPAN
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Na podlagi prvega odstavka 3. člena Odloka o prometni ureditvi v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/12, 12/13,
1-2/15 in 11/16) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo), je
Občinski svet Občine Logatec na 20. redni seji, dne 21.12.2017, sprejel naslednjo
ODREDBO
o prometni ureditvi v občini Logatec
1. člen
Prometna ureditev javnega parkirišča na zemljišču parcelna št. 1611/8, k.o. Blekova vas:
- pri glavnem uvozu na prometno površino, se na trinajstih obstoječih parkirnih mestih na desni strani parkirišča,
uvede časovno omejeno parkiranje, in sicer od ponedeljka do petka od 7:00 do 17:00 ure, na 2 uri, kar se označi
s predpisano prometno signalizacijo.
2. člen
Sestavni del te odredbe je grafična priloga, ki označuje lokacijo spremenjene prometne ureditve.
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Logaških novicah.

Št.: 007-11/2017-1
V Logatcu, dne 23.10.2017
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Berto Menard
ŽUPAN
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