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OBČINA LOGATEC

Številka: 013-9/2016-48
Datum: 7. 12. 2016

OBČINSKI SVET

POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV
sprejetih na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 10. 11. 2016

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 14. REDNI SEJI OBČINSKEGA
SVETA OBČINE LOGATEC, DNE 10. 11. 2016.
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 14. redni seji, dne 10. 11. 2016, sprejel sklepe v nadaljevanju:
Sklep številka: 013-9/2016-30

Razširitev dnevnega reda
I.

Občinski svet Občine Logatec potrdi razširitev dnevnega reda 14. redne seje Občinskega
sveta Občine Logatec s točko: Obravnava predloga dokumenta identifikacije investicijskega
projekta za prenovo skakalnic v športnem parku Sekirica.
Točka se umesti za 9. točko predlaganega dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta
Občine Logatec. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

II.
Ta sklep velja takoj.
Sklep je bil realiziran na sami seji.
STANJE REALIZACIJE

Sklep številka: 013-9/2016-31

Potrditev razširjenega dnevnega reda
I.

Občinski svet Občine Logatec potrdi razširjen dnevni red 14. redne seje Občinskega sveta
Občine Logatec.
II.
Ta sklep velja takoj.
STANJE REALIZACIJE

Sklep je bil realiziran na sami seji.

Sklep številka: 013-9/2016-32

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki
so v občini Logatec v javnem interesu
I.

Občinski svet Občine Logatec sprejme Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so
v občini Logatec v javnem interesu, v predloženem besedilu.

II.
Ta sklep velja takoj.
Sklep je bil realiziran. Odlok je bil objavljen v
STANJE REALIZACIJE Uradnih objavah novembrske številke Logaških
novic.

Sklep številka: 013-9/2016-33

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prometni ureditvi v občini Logatec
I.

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometni ureditvi v občini Logatec
v predloženem besedilu, v II. obravnavi z izglasovanim amandmajem.

II.
Ta sklep velja takoj.
Sklep je bil realiziran. Odlok je bil objavljen v
STANJE REALIZACIJE Uradnih objavah novembrske številke Logaških
novic.

Sklep številka: 013-9/2016-34

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu občine Logatec
I.

Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, v II. obravnavi.

II.
Ta sklep velja takoj.

Sklep je bil realiziran. novic. Odlok je bil objavljen v
STANJE REALIZACIJE Uradnih objavah novembrske številke Logaških
novic.

Sklep številka: 013-9/2016-35

Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega
načrta prometnih križišč v naselju Kalce – C/12
I.

Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega
načrta prometnih križišč v naselju Kalce – C/12, v II. obravnavi.
II.
Ta sklep velja takoj.
Sklep je bil realiziran. Odlok je bil objavljen v
STANJE REALIZACIJE Uradnih objavah novembrske številke Logaških
novic.

Predlog Odloka o proračunu Občine Logatec za leto
2017
I.
Občinski svet Občine Logatec daje Predlog Odloka o proračunu Občine Logatec za leto
2017 v javno razpravo.
Sklep številka: 013-9/2016-36

II.
Predlagani proračun Občine Logatec za leto 2017 je vsem zainteresiranim na vpogled v
pisarni št. 115 Občine Logatec (1. nadstropje), v Upravnem centru Logatec, Tržaška cesta
50 A, 1370 Logatec, v času od 11. 11. 2016 do 25. 11. 2016, vsak delovnik v poslovnem
času Občine: ob ponedeljkih, torkih ter četrtkih: od 8. do 12. ter od 13. do 15. ure, ob
sredah: od 8. do 12. ter od 13. do 17. ure in ob petkih: od 8. do 13. ure.
III.
Vsi zainteresirani lahko posredujejo svoje pisne predloge in pripombe županu Občine
Logatec do 25. 11. 2016.
IV.
Ta sklep velja takoj.
STANJE REALIZACIJE

Sklep številka: 013-9/2016-37

Sklep je realiziran. Predlog Odloka se pripravi za
drugo obravnavo.

Odredba o prometni ureditvi
I.

Sprejme se Odredba o prometni ureditvi v občini Logatec v predloženem besedilu.
II.
Ta sklep velja takoj.
Sklep je bil realiziran. Odredba je bila objavljena v
STANJE REALIZACIJE Uradnih objavah novembrske številke Logaških
novic.

Sklep številka: 013-9/2016-39

Dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) za prenovo skakalnic v športnem parku
Sekirica

I.
Občinski svet Občine Logatec sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Logatec za
leto 2016 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2016.

II.
Ta sklep velja takoj.
STANJE REALIZACIJE

Sklep številka: 013-9/2016-41

Sklep je bil realiziran. Dokument je bil posredovan v
okviru razpisa na Fundacijo za šport – 14. 11. 2016.
Spremembe in dopolnitve letnega načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2016
I.

Občinski svet Občine Logatec sprejme predlog Sprememb in dopolnitev letnega načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2016.

II.
Ta sklep velja takoj.
STANJE REALIZACIJE Sklep je v poteku realizacije
Sklep številka: 013-9/2016-42
I.
Ukine se javno dobro na zemljišču :
- parc. št. 1396/7 v izmeri 534 m2,
- parc. št. 1394/2 v izmeri 157 m2, obe k.o. 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.
IV.
Ta sklep velja takoj.
STANJE REALIZACIJE Sklep je v poteku realizacije.

Sklep številka: 013-9/2016-43

Sklep o cenah storitev gospodarske javne službe
zimskega vzdrževanja javnih občinskih cest v
občini Logatec
I.

Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o cenah storitve gospodarske javne službe
zimskega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec v predlaganem besedilu.
II.
Ta sklep velja takoj.

STANJE REALIZACIJE Sklep je bil realiziran. Posredovano na Komunalno
podjetje Logatec, 17. 11. 2016.

Sklep številka: 013-9/2016-44

Sklep o cenah storitev gospodarske javne službe
letnega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini
Logatec
I.

Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o cenah storitve gospodarske javne službe
letnega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec v predlaganem besedilu.
II.
Ta sklep velja takoj.
STANJE REALIZACIJE

Sklep številka: 013-9/2016-46

Sklep je bil realiziran. Posredovano na Komunalno
podjetje Logatec, 17. 11. 2016.
Prekinitev točke - Obravnava predloga soglasja k
širitvi mreže lekarniške dejavnosti v občini Logatec
I.

Točka – Obravnava predloga soglasja k širitvi mreže lekarniške dejavnosti v občini Logatec
– se prekine. Občina Logatec naj pridobi dodatna zagotovila, da bo Lekarna Ljubljana
izvedla investicijo – povečanje obstoječega prostora Javnega zavoda Lekarna Ljubljana.
III.
Ta sklep velja takoj.
STANJE REALIZACIJE

Sklep je bil realiziran. Točka je bila obravnavana na
3. izredni seji OS dne 30. 11. 2016.

