OBČINA LOŠKA DOLINA

Številka 76

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 22. junij 2012

Na podlagi Odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina
(Uradni list RS št. 52/00 in Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 23 z dne 11. 11. 2003) in Pravilnika o podeljevanju priznanj Občine Loška dolina
(Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 6 z dne 29. 6. 2001) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Loška dolina objavlja

RAZPIS
za podelitev priznaj občine Loška dolina v letu 2012
1.Priznanje »Zlati grb Občine Loška dolina«
- v letu 2012 se lahko podeli največ eno priznanje oziroma s sklepom občinskega
sveta izjemoma dve, če se občinski svet o tem odloči z 2/3 večino;
- prejemnik je lahko najzaslužnejši občan, samostojni podjetnik, pravna oseba,
društvo in organizacija, ki je s svojim delom znatno prispeval k razvoju in
ugledu kraja;
- predlagatelj je lahko najmanj 5% volivcev v občini Loška dolina;
- predlog mora biti podrobno utemeljen;
- predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na sedež
Občine Loška dolina najpozneje do vključno 27. 8. 2012 v zapečateni
kuverti z oznako “ZA RAZPIS – PRIZNANJE ZLATI GRB – NE ODPIRAJ”, na
naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Stari trg pri Ložu.

2. Priznanje »Srebrni grb Občine Loška dolina«
- v letu 2012 se lahko podeli največ dve priznanji;
- prejemnik je lahko posameznik, skupina, društvo, organizacija in skupnost, za
enkratne, izjemne dosežke na vseh področjih življenja in dela;
- predlagatelj je lahko vsak član občinskega sveta ali najmanj 5% volivcev v
občini Loška dolina;
- predlog mora biti podrobno utemeljen;
- predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na sedež
občine Loška dolina najpozneje do vključno 27. 8. 2012 v zapečateni
kuverti z oznako “ZA RAZPIS – PRIZNANJE SREBRNI GRB – NE ODPIRAJ”,
na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Stari trg pri Ložu.

Za pravočasne predloge se bodo šteli vsi predlogi, ki bodo prispeli na navedeni naslov do 27. 8. 2012 oziroma zadnji dan tega roka oddani predlogi na pošti kot
priporočene pošiljke.
Sklep o podelitvi občinskih priznanj bo sprejel Občinski svet Občine Loška dolina.
Datum: 22. 6. 2012

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik
Marko Gorše l. r.
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Stari trg pri Ložu, 22. junij 2012

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) in 20. člena Statuta Občine Loška dolina
(Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62/2010 – uradno prečiščeno besedilo) je občinski svet Občine Loška dolina
na 11. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Loška dolina
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 98/1999, Uradno glasilo Občine Loška
dolina, št. 59/2009), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V 4. členu odloka se spremeni in dopolni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se v seznamu javnih poti (JP) spremenijo in dodajo naslednje javne poti (JP):
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

Potok

Konec
odseka

Dolžina
[m]

14.

729180

729182

57.

729160

729162

C 229300

IOC Koča vas

O 729183

935

O 729161

Podlož - Petrič

Z HŠ 20

90

58.

729180

729183

O 729182

IOC Koča vas -graščina

Z HŠ 14b

303

59.

729180

729184

O 729183

Koča vas - Zapušek

Z HŠ 14

146

60.

729180

729185

O 729182

Markovec - Špetnak

O 729181

209

61.

729190

729194

C 229130

Podgora - Bešić

Z HŠ 31

218

62.

729190

729195

C 229130

Vrh - Peček

Z N.H.

87

63.

729510

729515

C 229300

Viševek - center

C 229300

108

64.

729510

729516

C 229300

Viševek - pokopališče

Z pokop.

182

65.

729510

729517

C 229090

Vrhnika - Zakrajšek

Z HŠ 37

77

66.

729510

729518

O 729512

Vrhnika - Žnidaršič

Z HŠ 15

71

67.

729510

729519

C 229090

Vrhnika - Plos

Z HŠ 4a

55

68.

729540

729544

C 041040

Nadlesk - Kovač

Z HŠ 34

114

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini Loška dolina znaša 31.998 m (31,998 km).
3. člen
Ceste, ki so predmet te spremembe in dopolnitve odloka, se upravljajo enako kot ostale občinske ceste.
4. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št.
49/1997 in njene dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2012-93(507) z dne 25. 4. 2012.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina.

Številka: 371-16/2009-2
Datum: 14. 6. 2012

Župan
Janez Komidar
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URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 22. junij 2012

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010,
40/2012-ZUJF) in 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo)
je občinski svet Občine Loška dolina na svoji 11. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Loška dolina
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Loška
dolina (Uradni list RS, št. 1/2000 in Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 50)
se spremeni 21. člen tako, da se glasi:
»Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in
razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
- neposredno vodi občinsko upravo, načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje
delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo
med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino;
- izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih
skupinah v občini;
- skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
- opravlja druge naloge po nalogu župana in v okviru akta o sistemizaciji
delovnih mest.

Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na
uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih
uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine
Loška dolina.

Številka: 032-3/2007-2
Datum: 14. 6. 2012

Župan
Janez Komidar
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URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 22. junij 2012

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004, 20/2006 in 70/2008), 59. člen Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/1993 in 30/1998), 22., 23., 24., 25., 26. in 27. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009), 2. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 38/96 in 56/96),
57. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradno glasilo Občine Loška dolina, 19/03, 55/08) in
Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, 62/2010) je občinski svet Občine Loška dolina na svoji enajsti redni seji,
dne 14. 6. 2012 sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Loška dolina
1. člen
V 17. členu Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v občini Loška dolina (Obrh, 19/03, 55/08) se doda
šesti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe tretjega in petega odstavka tega člena se uporabnikom, ki
koristijo storitev zbiranja in prevoza ter predelavo bioloških odpadkov, upošteva
obračunski volumen 70 litrov na prebivalca na teden oziroma za počitniško hišo
ali počitniško stanovanje 70 litrov na teden.«

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina.

Datum: 14. 6. 2012
Številka: 354-27/2008-2

OBČINA LOŠKA DOLINA
Župan
Janez Komidar

