OBČINA LOŠKA DOLINA

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Številka 60

Stari trg pri Ložu, 25. september 2009

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07), Zakona o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006 UPB-1), Statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99 in 22/2000) je Občinski svet Občine
Loška dolina v zadevi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v Lasti Občine Loška dolina, na svoji 22. redni seji, dne 24. 9.
2009, sprejel naslednji

SKLEP

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Zemljišča s
– parc. št. 1843/1 k.o. Dane vpisana pri vl. št. 473, vknjižena kot javno
dobro
– parc. št. 1843/2 k.o. Dane vpisana pri vl. št. 594, vknjižena kot kot
javno dobro
– parc. št. 1845/1 k.o. Dane vpisana pri vl. št. 476, vknjižena kot javno
dobro
– parc. št. 1736 k.o. Podcerkev vpisana pri vl. št. 545, vknjižena kot
javna posest
– parc. št. 1731 k.o. Podcerkev vpisana pri vl. št. 538, vknjižena kot
javna posest
– parc. št. 2036/1, 2036/2 in 2036/3 k.o. Nadlesk vpisane pri vl. št. 657,
vknjižene kot javna posest
– parc. št. 1723/2 k.o. .Podcerkev, vpisane pri vl. št. 536, vknjižena kot
javna posest

pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti
Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu, matična številka: 5880165.
II.
Pri zemljiščih iz I. točke tega sklepa se dovoli vpis zaznambe, da so
navedena zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti
Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu, matična številka: 5880157
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu Občine Loška
dolina.
Številka: 478-16/2009-1
Stari trg, 24. 9. 2009

Župan
Janez STERLE

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07) in Statuta Občine
Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99 in 22/2000) je Občinski svet Občine Loška dolina v zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena v Lasti Občine Loška dolina, na svoji 22. redni seji, dne 24. 9. 2009, sprejel naslednji

SKLEP

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Nepremičnini s parc. št. 1723/2 k.o. Podcerkev, vpisane pri vl. št. 536,
vknjižena kot grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine
Loška dolina, cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
matična številka: 5880157,
se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedena nepremičnina izgubi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska

uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o
grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu Občine Loška
dolina.
Številka: 478-17/2009-1
Stari trg, 24. 9. 2009

Župan
Janez STERLE
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URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Številka 60

Stari trg pri Ložu, 25. september 2009

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/1993), Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list
RS, št. 26/1990), 3., 4. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 38/96 in 56/96) ter 20. člena Statuta
Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/1999 in 22/2000 ) je Občinski svet Občine Loška dolina na svoji 22. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel

ODLOK

o spremembah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Loška dolina

1. člen

3. člen

V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč na območju Občine Loška dolina (Uradni list RS, 11/1999)
se v 29. členu spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Koncesijo iz 27. člena tega odloka se podeli na podlagi javnega
razpisa za dobo pet let z možnostjo podaljšanja.«

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Loška dolina.
Številka: 01503-6/2001-2
Stari trg, 24. 9. 2009

Župan
Janez STERLE

2. člen
Vse ostale določbe Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
o urejanju pokopališč na območju Občine Loška dolina ostanejo nespremenjene.

OBRH – Uradno glasilo občine Loška dolina
Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Loška dolina
Izdajatelj in sedež izdajatelja:
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01/70 50 670, e-naslov: obcina@loskadolina.si
obcina@loskadolina.si, spletna stran: www.loskadolina.si
Odgovorni urednik: Borut Kraševec
Naklada: 1350 izvodov
Grafična priprava in tisk: Kočevski tisk d.d.
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