
POROČILO  
 

OBČINSKEMU SVETU O IZVRŠITVI SKLEPOV SPREJETIH  
 

NA 22. SEJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA, 
 

KI JE BILA V ČETRTEK, DNE 21.6.2018 
 
 
 
 
 

Ad 3.) Kadrovske zadeve: Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega 
svetnika Občinskega sveta Občine Pivka 

 
 
• Realizacija sklepa: Sklep je bil posredovan OVK Pivka in članu, ki mu je mandat prenehal. 
• Pripravila: Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti 

 
 

Ad 4.) Rebalans proračuna Občine Pivka za leto 2018 – skrajšani postopek 
 
 
• Realizacija sklepa: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka 

za leto 2018 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 44/2018 z dne 29.6.2018. 
• Pripravila: Karmen Šabec, višja svetovalka za proračun in gospodarstvo 
 
 
Ad 5.) Kadrovske zadeve: Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana 

Občinskega sveta Občine Pivka 
 
 

• Realizacija sklepa: Sklep je bil posredovan nadomestnemu član, le ta je prevzel funkcijo 
svetnika občinskega sveta.  

• Pripravila: Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 

Ad 6.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Pivka št. 1 – druga obravnava 

 
 
• Realizacija: Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/2018 dne 06.07.2018 in 

začel veljati naslednji dan po objavi. 
• Pripravila: Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske javne 

službe 
 
 

Ad 7.) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP 
DR 05 in DR 01-1 – del (kamp Drskovče) – seznanitev z osnutkom 

 
 

• Realizacija: Na podlagi seznanitve z osnutkom je bil dopolnjen osnutek in stališča do 
pripomb sprejet v prvi obravnavi na 8. korespondenčni seji Občinskega sveta Občine 
Pivka 10.8.2018. 



• Pripravila: Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske javne 
službe 

 
 

Ad 8.) Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za 
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini 

Pivka – skrajšani postopek 
 

 
• Realizacija: Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2018 dne 13.07.2018 in je 

začel veljati naslednji dan po objavi. 
• Pripravila: Karmen Valenčič, Višja svetovalka za urejanja prostora, prostorsko planiranje 

in urbanizem 
 
 

Ad 9.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Pivka – skrajšani postopek 

 
 

• Realizacija: Spremembe odloka so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 48/2018 dne 
13.07.2018 in so začele veljati petnajsti dan po objavi. 

• Pripravila: Jana Lemut, višja svetovalka za stanovanjsko področje, poslovne prostore in 
splošne zadeve 

 
 

Ad 10.) Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi režijskega obrata 
Občine Pivka – skrajšani postopek 

 
• Realizacija: Spremembe odloka so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 48/2018 dne 

13.07.2018 in so začele veljati osmi dan po objavi. 
• Pripravila: Jana Lemut, višja svetovalka za stanovanjsko področje, poslovne prostore in 

splošne zadeve 
 

 
Ad 11.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Pivška 

presihajoča jezera – skrajšani postopek 
 
 

• Realizacija: Spremembe odloka so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 48/2018 dne 
13.07.2018 in so začele veljati osmi dan po objavi. 

• Pripravila: Jana Lemut, višja svetovalka za stanovanjsko področje, poslovne prostore in 
splošne zadeve 

 
 

Ad 12.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine 
Pivka – skrajšani postopek   

 
• Realizacija: Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2018 dne 13.07.2018 in je 

začel veljati naslednji dan po objavi. 
• Pripravila: Karmen Valenčič, Višja svetovalka za urejanja prostora, prostorsko planiranje 

in urbanizem 
 
 



Ad 13.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje 
urejanja prostora za območje Sprememb in dopolnitev OPPN za območje središča 

Pivke- prva obravnava 
 
 
• Realizacija: Odlok je bil sprejet v prvem branju. V kolikor bo med Občino Pivka in kupci 

terjatev banke prišlo do podpisa predpogodbe, s katero bo zavarovan javni interes, bo 
druga obravnava predmetnega Odloka izvedena na korespondenčni seji. 

• Pripravila: Karmen Valenčič, Višja svetovalka za urejanja prostora, prostorsko planiranje 
in urbanizem 

 
 

Ad 14.) Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve 2018 v občini Pivka 

 
 

• Realizacija sklepa: Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2018 dne 13.07.2018 
in je začel veljati naslednji dan po objavi. Uporabljal se bo za povrnitev stroškov volilne 
kampanje po izvedenih lokalnih volitvah.   

• Pripravila: Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 

Ad 15.) Sklep o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta LEK Občine Pivka in njihovih učinkih 

 
 
• Realizacija: Sklep in Letno poročilo o izvedenih ukrepih sta bila posredovana Ministrstvu 

za infrastrukturo RS. 
• Pripravila: Boštjan Glažar, LPC Pivka 
 
 

Ad 16.) Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
 

 
• Realizacija sklepa: Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2018 dne 13.07.2018 

in je začel veljati naslednji dan po objavi. Izdana je bila ugotovitvena odločba o 
prenehanju statusa grajenega javnega dobra ter predlagana v zemljiško knjigo.  

• Pripravila: Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine 
 

 
 
 
 
 
Pivka, 1.10.2018 

Župan 
                                                                Robert Smrdelj l.r. 


