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URADNE OBJAVE ŠT. 9
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu: ZUrep-2) in 16. člena Statuta Občine
Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na nadaljevanju 7. redne seje, dne
3. 10. 2019 sprejel

SKLEP
o potrditvi lokacijske preveritve - individualno odstopanje
od prostorskih izvedbenih pogojev za prizidavo Zdravstvenega doma Logatec – ID: 1262

1. člen
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za prizidavo zdravstvenega doma Logatec, na zemljišču s parc. št. 30/2 in 30/3,
k.o. Dolenji Logatec (2017), ki ga je izdelal API arhitekti d.o.o., v maju 2019 oziroma individualno odstopanje od posebnih prostorskih
izvedbenih pogojev iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje celovite prenove starega mestnega jedra
Dolenji Logatec - center (Logaške novice št. 10/16, 1-2/18-popr., v nadaljnjem besedilu: OPPN)..
2. člen
Individualno odstopanje od splošnih prostorsko izvedbenih pogojev se nanaša na zemljišči parc. št. 30/2 in 30/3, obe k. o. Dolenji Logatec.
3. člen
(grafični prikaz)
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4. člen
Individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev za območje iz 2. člena tega sklepa se nanaša na:
- določbo tretjega odstavka 11. člena OPPN, v delu ki se nanaša na regulacijsko linijo se ne upošteva in se dovoli gradnja preko
regulacijske linije,
- določbo prvega odstavka 12. člena OPPN v 2.2 točki (Stopnja izkoriščenosti zemljišča, namenjenega za gradnjo) se ne upošteva in se
dovoli gradnja drugače od določenih faktorjev FZ, DZP in FI,
- določbo drugega in tretjega odstavka 13. člena OPPN, se ne upošteva in se dovoli gradnja preko regulacijske linije.
5. člen
(1) Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Logaških novicah.
(2) Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali
s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
(3) Sklep se evidenira v prostorskem informacijskem sistemu.
Številka: 007-25-2019-3
Datum: 3. 10. 2019
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Berto Menard lr.
ŽUPAN
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