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OBČINA LOGATEC

Številka: 013-9/2015-52
Datum: 18. 1. 2016

OBČINSKI SVET

POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV
sprejetih na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 17. 12. 2015

Berto MENARD
župan

Poslovnik Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno
besedilo) v prvem odstavku 110. člena določa, da na vsaki redni seji sveta župan, ali po
njegovem pooblastilu podžupan ali direktor občinske uprave, poroča o opravljenih nalogah
med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.

TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP, ID DDV: SI55512844, MŠ: 5874661000

PREGLED IZVRŠEVANJA SKLEPOV, SPREJETIH NA 9. REDNI SEJI OBČINSKEGA
SVETA OBČINE LOGATEC, DNE 17. 12. 2015.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 ZUJF), 16. člena Statuta Občine Logatec
(Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 11. člena Poslovnika
Občinskega sveta (Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski
svet Občine Logatec na 9. redni seji, dne 17. 12. 2015, izvršil sklepe v nadaljevanju:
Sklep številka: 013-9/2015-37
Zapisnik 8. redne seje občinskega sveta
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec z dne 29. 10. 2015 v predloženem besedilu.
STANJE REALIZACIJE

Sklep je bil realiziran. Zapisnik je objavljen na
občinski spletni strani.

Sklep številka: 013-9/2015-38

Dnevni red
I.
Občinski svet Občine Logatec ne sprejme predloga umika 3. točke predlaganega dnevnega
reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec - Obravnava predloga Odloka o
proračunu občine Logatec za leto 2016, II. obravnava.
II.
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec s predlaganimi spremembami.
STANJE REALIZACIJE Sklep je bil realiziran na sami seji.

MANDATNE ZADEVE – imenovanje predstavnikov
za sodnike porotnike
I.
Občinski svet Občine Logatec oblikuje predlog za sodnike porotnike na podlagi zaprte liste
z javnim glasovanjem.
II.
Občina Logatec za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani predlaga naslednje
kandidate:
1. Marko Rupnik, Hotedršica,
2. Peter Stavanja, Logatec,
3. Jasna Vodnik Uršič, Logatec,
4. Damjana Bogataj Černigoj, Logatec.
Sklep številka: 013-9/2015-39

Sklep je bil realiziran. Sklep (predlog) je bil
STANJE REALIZACIJE posredovan Okrožnemu sodišču v Ljubljani, dne 28.
12. 2015.

Sklep številka: 013-9/2015-40
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2016
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o proračunu občine Logatec za leto 2016 v
predloženem besedilu.
Sklep je bil realiziran. Odlok o proračunu Občine
STANJE REALIZACIJE Logatec za leto 2016 je bil objavljen v 12. številki
Logaških novic, decembra 2015.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine
Logatec za leto 2015 - rebalans
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine
Logatec za leto 2015 - rebalans v predloženem besedilu.
Sklep številka: 013-9/2015-41

Sklep je bil realiziran. Odlok o spremembi odloka o
proračunu Občine Logatec za leto 2015 - rebalans je
STANJE REALIZACIJE
bil objavljen v 12. številki Logaških novic, decembra
2015.

Amandma k predlogu Odloka o občinskem
podrobnem
prostorskem
načrtu
Centralne
dejavnosti Brod - vzhodni del
I.
V predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod
– vzhodni del, pripravljenem za drugo obravnavo se spremeni prvi odstavek 29. člena, tako
da se glasi:
Sklep številka: 013-9/2015-42

»(1) Načrt prometne ureditve vključuje:
- cestni priključek na lokalno zbirno cesto,
- cestni priključek na lokalno krajevno cesto,
- ureditev celotnega križišča na državni cesti, zaradi načrtovane gradnje trgovskega
objekta.«
Spremeni se četrti odstavek 29. člena, tako da se glasi:
»(4) Na osnovi Prometne analize priključevanja trgovskega objekta na cesto G2-102/1461 v
Logatcu - osnutek, št. 021/2015, april 2015, Univerza v Ljubljani, FGG, PTI, Ljubljana, je
izdelana zasnova navezave predmetnega OPPN na glavno državno cesto G2-104/1461. V
fazi projektiranja, se za ureditev priključevanja na državno cesto izdela dokumentacija na
katero je treba pridobiti projektne pogoje oziroma soglasje DRSI, kot to predvideva predpis,
ki določa Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno
korist na javni cesti (Uradni list RS, št. 7/12).«
Za četrtim odstavkom 29. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Izvedba investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na glavni
državni cesti G2-104/1461 oziroma izvedba priključka lokalne zbirne ceste na državno cesto
mora biti izvedena pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za trgovski objekt.«.

Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
Za 35. členom se doda nov 36. člen, ki se glasi:
»36. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Po Cesti talcev je predviden potek plinovodnega omrežja, ki je prikazan tudi v grafičnem
delu odloka, in sicer v Zbirnem načrtu komunalnih vodov - 10. list.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije je potrebno medsebojno uskladiti poteke
komunalnih vodov, ki bodo ustrezali tehničnim in varnostnim standardom.
(3) Trasa plinovodnega omrežja se lahko optimizira le na podlagi soglasja upravljavca
plinovodnega omrežja v Občini Logatec.
(4) Operater distribucijskega sistema gradi novo ali povečuje zmogljivost obstoječe
infrastrukture v skladu z energetskim konceptom občine v primerih, ko mu višina omrežnine,
potrjena s strani Agencije za energijo, to omogoča. V vseh ostalih primerih mora za plačilo
nesorazmernih stroškov gradnje poskrbeti investitor gradnje ali občina Logatec.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

Spremeni se druga alineja 39. člena, tako da se glasi:
»- in zemljišča s parcelnimi številkami 1513/2, 1512/2, 1657/3, , 1694, 1345/2, 1345/1,
1657/1, 1513/1, 1512/1, 1488/6, vse k. o. Blekova vas, zaradi rekonstrukcije državne in
občinskih cest.«
II.
Ta sklep velja takoj.
STANJE REALIZACIJE Sklep je bil realiziran s sprejetjem na seji.

Sklep številka: 013-9/2015-48

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del, II.
obravnava

Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del, v II. obravnavi, s sprejetim amandmajem.
Sklep je bil realiziran. Odlok o občinskem
podrobnem
prostorskem
načrtu
Centralne
STANJE REALIZACIJE
dejavnosti Brod - vzhodni del je bil objavljen v 12.
številki Logaških novic, decembra 2015.

Sklep številka: 013-9/2015-43

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Logatec za
programsko obdobje 2016 – 2020

Občinski svet Občine Logatec sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 – 2020 s predlagano
pripombo.
Sklep je bil realiziran. Pravilnik o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
STANJE REALIZACIJE Logatec za programsko obdobje 2016 – 2020 je bil
objavljen v 12. številki Logaških novic, decembra
2015.

Sklep številka: 013-9/2015-44

Letni program športa v občini Logatec za leto 2016

Občinski svet Občine Logatec sprejme Letni program športa v občini Logatec za leto 2016 v
predloženem besedilu.
Sklep je bil realiziran. Letni program športa v občini
STANJE REALIZACIJE Logatec za leto 2016 je bil objavljen v 12. številki
Logaških novic, decembra 2015.

Sklep številka: 013-9/2015-34

Izhodiščna mesečna vrednost točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Logatec za leto 2016

Izhodiščna mesečna vrednost točke, za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Logatec, za leto 2016 znaša 0,00020 EUR v enaki višini za
vse zavezance.
Sklep je bil realiziran. Izhodiščna mesečna vrednost
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
STANJE REALIZACIJE zemljišča na območju Občine Logatec za leto 2016
je bila 30. 12. 2015 objavljena v Uradnem listu RS,
številka 105/2015.

Sklep številka: 013-9/2015-45

Sklep - Ukinitev javnega dobra
I.
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 1347/7 v izmeri 153 m2, k.o. 2008 - Rovte v
lasti Občine Logatec – javno dobro.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Rovte.
III.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška
cesta 50 A, Logatec.
Sklep je bil realiziran. Postopek v zvezi z ukinitvijo
STANJE REALIZACIJE
javnega dobra je uspešno zaključen.

Sklep številka: 013-9/2015-46

Sklep - Ukinitev javnega dobra
I.
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 1387/15 v izmeri 109 m2 k.o. 2008 - Rovte v
lasti Občine Logatec – javno dobro.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Rovte.
III.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška
cesta 50 A, Logatec.

STANJE REALIZACIJE

Sklep številka: 013-9/2015-47

Sklep je bil realiziran. Postopek v zvezi z ukinitvijo
javnega dobra je uspešno zaključen.

Programska zasnova časopisa Logaške novice

Občinski svet Občine Logatec potrdi programsko zasnovo časopisa Logaške novice v
predloženem besedilu.
Sklep je bil 21. 12. 2015 posredovan odgovorni
STANJE REALIZACIJE
urednici Logaških novic Blanki Markovič Kocen.

