
POROČILO  
OBČINSKEMU SVETU OBČINE PIVKA  

O IZVRŠITVI SKLEPOV SPREJETIH NA 18. SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA 
 
 
 
Občinski svet Občine Pivka je na svoji redni 18. seji dne 25.4.2013 sprejel naslednje sklepe: 
 
1.Zaključni račun Proračuna Občine Pivka za leto 2012 

• Realizacija sklepa: Zaključni račun Proračuna Občine Pivka za leto 2012 je bil 
objavljen v Ur.l.Rs št. 38/2013, dne 3.5.2013 in je začel veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu RS. 

• Pripravila: Karmen Šabec, višja svetovalka – pomočnica župana za proračun in 
gospodarstvo 
 

2. Kadrovske zadeve  
2.1.Imenovanje predstavnika v svet Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica  

• Realizacija sklepa: Sklep o imenovanju predstavnika je bil posredovan Javnemu zavodu 
Kraške lekarne. 

• Pripravila: Martina Kobal, višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 

2.2.Imenovanje predstavnika v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Postojna dr. 
Franca Ambrožiča Postojna  

• Realizacija sklepa: Sklep o imenovanju predstavnika je bil posredovan javnemu zavodu 
Zdravstveni dom Postojna.  

• Pripravila: Martina Kobal, višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
3. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka – prva obravnava 
Realizacija sklepa:  

• Realizacija sklepa: Na dnevnem redu 19. seje občinskega sveta je predlog odloka o 
drugi obravnavi 

• Pripravila: Natalija Vilhar Samsa, višja referentka – pomočnica župana za investicije in 
komunalno dejavnost 

 
4. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na 
območju občine Pivka – prva obravnava.  
Pri tej točki je bil sprejet sklep, da se o predlogu Odloka, v prvi obravnavi, odloča na 
naslednji seji. 

• Realizacija sklepa: V skladu s 37. členom Poslovnika Občinskega sveta se odločanje o 
točki dnevnega reda preloži na eno izmed naslednjih sej.  

• Pripravila: Natalija Vilhar Samsa, višja referentka – pomočnica župana za investicije in 
komunalno dejavnost 

 
4. Sklep o priznanju lastninske pravice 

• Realizacija sklepa: Na podlagi sklepa je bila s strani Občine Pivka dne 98.5.2013 
podpisana pogodba o uskladitvi dejanskega z zemljiškim stanjem in posredovana 
stranki, da nadaljuje postopek uskladitve stanja. 

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

 
5. Sklep o ukinitvi javnega dobra  

• Realizacija sklepa: Sklep je bil sprejet in posredovan Zemljiški knjigi za vknjižbo. Z 
ukinitvijo javnega dobra bo dana podlaga za sklenitev menjalne pogodbe 
nepremičnin. 



• Pripravila: Maja Pikec, strokovna sodelavka za nepremičnine 
 
6. Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 

• Realizacija sklepa: Na podlagi sprejetega sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem za leto 2013, so podani pogoji za nadaljevanje postopkov 
pridobitve in odtujitve nepremičnin v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

• Pripravila: Maja Pikec, strokovna sodelavka za nepremičnine 
 

7. Soglasje k sklepu sveta Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica 
• Realizacija sklepa: Sklep je bil posredovan Zavodu, tako da se razdelitev presežkov 

prihodkov nad odhodki lahko razdeli med občine ustanoviteljice po deležih.  
• Pripravila: Martina Kobal, višja svetovalka za družbene dejavnosti 

 
8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Pivka v letu 2013 

• Realizacija sklepa: Sklep je bil realiziran, priznanja občine Pivka v letu 2013 so bila 
podeljena na občinski proslavi 9. Maja in sicer: Plaketa – Pivka perutnirastvo d.d., 
priznanji: Božidar Premrl in Marjo Šajn. 

• Pripravila: Erika Kovačič, svetovalka za promocijo turizem in splošne zadeve 
 
9. Pod točko Pobude in vprašanja je bil sprejet Sklep, da se za naslednjo sejo pripravi 
predlog Sklepa o stališču Občinskega sveta Občine Pivka glede privatizacije vode, v 
povezavi z usmeritvijo Evropske unije, ki z Direktivo o podeljevanju koncesij omogoča, da 
voda ne bi bila več javna dobrina, temveč bi postala tržno blago. 

• Realizacija sklepa: Na naslednji seji občinskega sveta bo zadeva obravnavana 
• Pripravila: Mihaela Smrdel, direktorica občinske uprave 

 
 
 
 
Pivka, 17.5.2013       Župan 
                                                                             Robert Smrdelj l.r. 
 
 


