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OBČINSKI SVET

POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV
sprejetih na 1. izredni seji Občinskega sveta Občine Logatec,
7. 5. 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 1. IZREDNI SEJI OBČINSKEGA
SVETA OBČINE LOGATEC, DNE 7. 5. 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 1. izredni seji, dne 7. 5. 2019, sprejel sklepe v nadaljevanju:
Sklep številka: 013-/2019-9

Določitev delovne skupine – svetniki – za
reševanje prostorske stiske OŠ 8 talcev Logatec

I.

Občinski svet Občine Logatec potrdi, da pristopi k iskanju dolgoročne rešitve
prostorske problematike OŠ 8 talcev Logatec z oblikovanjem posebne delovne
skupine.

II.
Delovno skupino sestavljajo po en predstavnik svetniške skupine zastopane v
Občinskem svetu Občine Logatec. Člani delovne skupine izmed sebe izvolijo
predsednika delovne skupine, delovna skupina pa deluje v skladu s poslovnikom
Občinskega sveta, ki velja za delo delovnih teles Občinskega sveta. Delovna
skupina se konstituira v roku 14 dni od sprejema tega sklepa. Pogoje za delo delovne
skupine zagotavlja Občinska uprava.
III.
Delovna skupina sestavljena po tem sklepu se pri končnem odločanju priključi
obstoječima delovnima skupinama, ki ju sestavljajo člani Občinske uprave ter
predstavniki Osnovne šole 8 talcev Logatec.

IV.
Prvo poročilo o delovanju delovne skupine ustanovljene po tem sklepu poda njen
predsednik na prvi redni seji Občinskega sveta po konstituiranju delovne skupine.
V.
Ta sklep velja takoj.
STANJE REALIZACIJE Sklep je realiziran. Delovna skupina se je
konstituirala.
Sklep številka: 013-/2019-10

Določitev kratkoročne rešitve za OŠ 8 talcev Logatec

I.
Občinski svet Občine Logatec sprejme kratkoročno rešitev v obliki rezervnih učilnic Notranjska cesta 4 in 14 in mali vadbeni prostori v večnamenski športni dvorani – v uporabi
NTK Logatec. Kateri prostori se bodo uporabljali se odloči vodstvo OŠ 8 talcev.
II.
Ta sklep velja takoj.
STANJE REALIZACIJE

Sklep je v postopku realizacije. Potekajo pogovori z
NTK Logatec.

