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OBČINSKI SVET

POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV
sprejetih na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 21. 3. 2019

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 4. REDNI SEJI OBČINSKEGA
SVETA OBČINE LOGATEC, DNE 21. 3. 2019.
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 4. redni seji, dne 21. 3. 2019, sprejel sklepe v nadaljevanju:
Letno poročilo LEK 2018

Sklep številka: 013-4/2019-21

1.
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih za leto 2018.
2.
Sklep velja takoj.
STANJE REALIZACIJE

Sklep številka: 013-4/2019-29

Sklep je bil realiziran. Sklep je bil posredovan na
Ministrstvo za infrastrukturo, 29. marca 2019.

Odlok o proračunu 2019

I.
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2019 v
predloženem besedilu, z vključenima sprejetima amandmajema na amandmaja, na predlog
župana.
II.
Ta sklep velja takoj.
STANJE REALIZACIJE

Sklep je bil realiziran. Odlok je bil objavljen v aprilski
številki Logaških novic 2019.

Sklep številka: 013-1/2019-32

Cene programov v javnih vrtcih
I.
Ceni programov v javnih vrtcih v občini Logatec znašata mesečno na otroka:
- za prvo starostno obdobje 487,10 EUR,
- za drugo starostno obdobje 355,62 EUR.
II.
Stroški živil v ceni programov obeh starostnih skupin znašajo: 34,00 EUR mesečno na
otroka.

III.
1) Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati sprejeti sklep številka: 602-6/2018-5, z
dne 15. 3. 2018.
2) Ta sklep se objavi v Logaških novicah in začne veljati z dnem 1.4. 2019.

STANJE REALIZACIJE

Sklep je bil realiziran. Sklep je bil objavljen v aprilski
številki Logaških novic 2019.

Sklep številka: 013-4/2019-33

Rezervacija v vrtcih
I.

1) Starši otrok, za katere je Občina Logatec po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene
programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi začasnega
izpisa otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra, in sicer za neprekinjeno
odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca in največ dveh mesecev (počitniška
rezervacija) ter zaradi bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil,
vendar šele od 31. dneva odsotnosti dalje.
2) Starši so začasni izpis otroka počitniške rezervacije dolžni upravi vrtca pisno napovedati
najmanj 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
3) Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo
rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega
proračuna.
4) v času, ko je otrok začasno izpisan iz vrtca, plačajo starši rezervacijo v višini 70 % od
njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda, znižano za sorazmerni del
stroškov neporabljenih živil.
5) Za rezervacijo, zaradi bolezni ali poškodbe, starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo
določenega, dohodkovnega razreda.
II.
1) Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati sklep št.: 900-3/2006-8, z dne 2. 6.
2006.
2) Ta sklep se objavi v Logaških novicah in začne veljati z dnem 1.4. 2019.

STANJE REALIZACIJE

Sklep številka: 013-4/2019-34

Sklep je bil realiziran. Sklep je bil objavljen v aprilski
številki Logaških novic 2019.

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem – višina
izjem
I.

Občinski svet Občine Logatec sprejme predlog sklepa o določitvi višine odstotka izjem od
obvezne vključitve v sprejet Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto
2019, s predlaganim popravkom.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.
STANJE REALIZACIJE

Sklep se bo realiziralo po potrebi, preko leta.

Sklep številka: 013-4/2019-35

Stavbna pravica na zemljišču parc. št. 30/2 k. o.
2017 – Dol. Logatec
I.

Občinski svet Občine Logatec sprejme predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu
ustanovitve stavbne pravice na zemljišču parc. št. 30/2 k. o. 2017 – Dol. Logatec, v
predloženem besedilu
II.
Ta sklep velja takoj.
STANJE REALIZACIJE

Sklep številka: 013-4/2019-36

Sklep se izvaja.

Letni program športa v občini Logatec za leto 2019
I.

Občinski svet Občine Logatec sprejme Letni program športa v občini Logatec za leto 2019,
v predloženem besedilu.
II.
Ta sklep velja takoj.
STANJE REALIZACIJE

Sklep je bil realiziran. Lokalni letni program športa je
bil objavljen v aprilski številki Logaških novic 2019.

