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OB�INA PIVKA  
         Župan 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
 
tel.: 05 72 10 100 /  fax.: 05 72 10 102 
e-pošta: obcina@pivka.si 
 
Datum: 28.05.2007 
 
OB�INSKEMU SVETU  
OB�INE PIVKA 
 
ZADEVA: Obrazložitev Odloka o spremembi Odloka o vaških skupnostih Ob�ine 
Pivka – po skrajšanem postopku 
 
 
1.1. Pravna podlaga za sprejem Odloka  
- 18. �len Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS št.: 100/05) dolo�a, da se na 

obmo�ju ob�ine lahko ustanovijo ožji deli ob�ine (krajevne, vaške ali �etrtne skupnosti). 
Ime in obmo�je ožjega dela ob�ine se dolo�i s statutom ob�ine.  

- 58. �len Statuta Ob�ine Pivka (Uradni list RS, št.58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) 
dolo�a, da vaške skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo obmo�je ob�inski svet s 
statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in obmo�ju skupnosti. 

- Sprememba Statuta Ob�ine Pivka (Ur. list RS, št.: 52/07 z dne 12.06.2007) dolo�a, da se 
ime naselja Juriš�e nadomesti z imenom Jurš�e. 

 
Ob�inskemu svetu Ob�ine Pivka se predlaga sprejem Odloka o spremembi Odloka o 
vaških skupnostih Ob�ine Pivka – po skrajšanem postopku. 
 
1.2. Ocena stanja in razlogi za sprejem Odloka 

Na podlagi Sprememb Statuta Ob�ine Pivka, ki jih je Ob�inski svet Ob�ine Pivka 
sprejel na svoji zadnji seji je potrebno zaradi preimenovanja imena naselja spremeniti Odlok 
o vaških skupnostih Ob�ine Pivka. 

Geodetska uprava  RS - Izpostava Postojna bo na podlagi Odloka o preimenovanju 
naselja Juriš�e v Jurš�e v skladu z zakonom izvedla postopek preimenovanja – vnos 
preimenovanja imena naselja v register. 

 
1.3. Cilji in na�ela  
S sprejemom odloka bo naselje Juriš�e postalo vaška skupnost Jurš�e in ne bo ve� vaška 
skupnost Juriš�e.   
 
1.4. Ocena finan�nih posledic 
Sprejem odloka ne bo imel velikih finan�nih posledic. Potrebno bo pa npr. zamenjati šig 
vaške skupnosti, itd. 
 
 
 
Pripravila:       ŽUPAN: 
Jana Vodopivec      Robert Smrdelj l.r. 
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OB�INA PIVKA         
OB�INSKI SVET         
 
 
 
 
 
 
Na podlagi 18. �lena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS št.: 100/05) ter 16. in 58. 
�lena Statuta Ob�ine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je 
ob�inski svet Ob�ine Pivka, na svoji redni __. seji, dne ____.2007 sprejel slede�i    

 
 
 
 
 

Odlok 
o spremembi Odloka o vaških skupnostih Ob�ine Pivka 

 
 
 

1. �len 
 
V Odloku o vaških skupnostih Ob�ine Pivka (Uradni list RS, št. 52/1996 in 112/2002) se v 7. 
�lenu in prvem odstavku 11. �lena beseda »Juriš�e« nadomesti z besedo »Jurš�e«. 
 

2. �len 
 
Ta odlok za�ne veljati z dnem sprejema na ob�inskem svetu in se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
 
 

 
             Župan Ob�ine Pivka 

 
                                              Robert Smrdelj   

Štev.:   
Pivka, dne  
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VELJAVNO BESEDILO ODLOKA S PREMEMBAMI 
 
Odlok o spremembi odloka o vaških skupnostih Ob�ine Pivka (Uradni list RS 112/2002) 
 
 
 
        O D L O K 

o spremembi odloka o vaških   
skupnostih Ob�ine Pivka 

     
  1. �len 
      V odloku o vaških skupnostih Ob�ine Pivka 
(Uradni list RS, št. 52/96) se  
      spremeni 4. �len odloka tako, da se glasi: 
          Za delovanje vaške skupnosti se 
smiselno uporabljata statut in  
      poslovnik Ob�inskega sveta ob�ine Pivka. 
      2. �len 
      Spremeni se 7.�len odloka tako, da se 
glasi: 
          V Ob�ini Pivka so ožji deli ob�ine 
naslednja naselja in obmo�ja: 
          Buje, �epno, Dolnja Košana, Gornja 
Košana, Gradec, Juriš�e, Kal,  
      Klenik, Mala Pristava, Nadanje selo, Narin, 
Neverke, Nova Sušica, Pal�je,  
      Parje, Petelinje, Pivka, Ribnica, Selce, 
Slovenska vas, Stara Sušica,  
      Suhorje, Šmihel, Trnje, Velika Pristava, 
Vol�e in Zagorje, ki združuje  
      naselja Drskov�e, Šilentabor in Zagorje. 
      3. �len 
      Spremeni se 11. �len odloka, in sicer se 
prvi odstavek glasi: 
          Sveti ožjih delov ob�ine imajo, glede na 
število prebivalcev naslednje  
      število �lanov: 
– Svet vaške skupnosti Buje ima tri �lane; 
– Svet vaške skupnosti �epno ima tri �lane; 
– Svet vaške skupnosti Dolnja Košana ima pet 
�lanov; 
– Svet vaške skupnosti Gornja Košana ima pet 
�lanov; 
– Svet vaške skupnosti Gradec ima tri �lane; 
– Svet vaške skupnosti Juriš�e ima pet �lanov; 
– Svet vaške skupnosti Kal ima pet �lanov; 
– Svet vaške skupnosti Klenik ima pet �lanov; 
– Svet vaške skupnosti Mala Pristava ima tri 
�lane; 
– Svet vaške skupnosti Nadanje selo ima tri 
�lane; 
– Svet vaške skupnosti Narin ima pet �lanov; 
– Svet vaške skupnosti Neverke ima tri �lane; 
– Svet vaške skupnosti Nova Sušica ima tri 
�lane; 
– Svet vaške skupnosti Pal�je ima pet �lanov; 

– Svet vaške skupnosti Parje ima tri �lane; 
– Svet vaške skupnosti Petelinje ima pet 
�lanov; 
– Svet trške skupnosti Pivka ima sedem 
�lanov; 
– Svet vaške skupnosti Ribnica ima tri �lane; 
– Svet vaške skupnosti Selce ima pet �lanov; 
– Svet vaške skupnosti Slovenska vas ima tri 
�lane; 
– Svet vaške skupnosti Stara Sušica ima tri 
�lane; 
– Svet vaške skupnosti Suhorje ima tri �lane; 
– Svet vaške skupnosti Šmihel ima tri �lane; 
– Svet vaške skupnosti Trnje ima pet �lanov; 
– Svet vaške skupnosti Velika Pristava ima tri 
�lane; 
– Svet vaške skupnosti Vol�e ima tri �lane; 
– Svet vaške skupnosti Zagorje, ki obsega 
naselja Drskov�e, Šilentabor ter Zagorje in 
združuje predstavnike treh vasi: Drskov�e tri 
�lane, Šilentabor tri �lane ter Zagorje pet 
�lanov. 
          Drugi in tretji odstavek 11. �lena se �rta. 
          Doda se nov odstavek, ki se glasi: 
          Za volitve v svete vaških in trških 
skupnosti je vsak ožji del ob�ine  
      svoja volilna enota. Število voliš� dolo�i za 
vsake volitve ob�inska  
      volilna komisija. 
      4. �len 
      Spremeni se 17. �len odloka tako, da se 
glasi: 
          Vaške skupnosti lahko po predhodni 
obravnavi na zborih vaš�anov  
      predlagajo povezavo v skupno vaško 
skupnost. 
          Ob�inski svet ustanovi svet vaške 
skupnosti s spremembo statuta in  
      tega odloka. 
      5. �len 
      Ta odlok za�ne veljati z dnem sprejema na 
ob�inskem svetu. 
 
 
      Št. 03201-27/2002 
      Pivka, dne 26. septembra 2002. 
                  Župan 
                      Ob�ine Pivka 
                      Robert Smrdelj, inž. l. r. 
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Odlok o vaških skupnostih Ob�ine Pivka (Uradni list RS 52/1996) 
 
 
 
        O D L O K 
          o vaških skupnostih Ob�ine Pivka 
     
  I. SPLOŠNE DOLO�BE 
      1. �len 
      S tem odlokom se v Ob�ini Pivka 
ustanavljajo vaške skupnosti in trška  
      skupnost Pivka (v nadaljevanju: vaške 
skupnosti) ter dolo�a njihov status,  
      organiziranost, pristojnosti, na�in 
financiranja in druge zadeve v zvezi z  
      delovanjem vaških skupnosti. 
      2. �len 
      Vaška skupnost varuje koristi svojih 
prebivalcev in pomaga pri  
      uresni�evanju zadovoljevanja skupnih 
potreb krajanov. 
      3. �len 
      Vaška skupnost, ki to opredeli v svojem 
statutu nastopa v pravnem prometu  
      kot pravna oseba, sicer pa v imenu in za 
ra�un ob�ine v skladu s  
      pooblastili in soglasjem ob�ine. 
          Kadar nastopa vaška skupnost v 
pravnem prometu s svojimi sredstvi  
      sklepa pravne posle v svojem imenu in za 
svoj ra�un. 
          Vaška skupnost odgovarja za svoje 
obveznosti z vsemi svojimi sredstvi.  
      Zadolži se lahko le s soglasjem ob�inskega 
sveta. 
      4. �len 
      Vaška skupnost ima statut. 
          Statut vaške skupnosti za�ne veljati, ko 
z njim soglaša ob�inski svet. 
      5. �len 
      Vaška skupnost ima pe�at okrogle oblike 
premera 35 mm z napisom ob  
      zgornjem robu “Ob�ina Pivka”, pod njim je 
napisano ime vaške skupnosti. 
          
 Vaška skupnost lahko za svoje obmo�je dolo�i 
krajevni praznik. 
      
 II. OBMO�JA VAŠKIH SKUPNOSTI 
      6. �len 
      Obmo�je posamezne vaške skupnosti 
obsega obmo�je naselja, ki je povezano s  
      skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. 
      7. �len 
      V Ob�ini Pivka so vaške skupnosti vsa 
naselja v ob�ini in sicer: 
          1. Buje, �epno, Dolnja Košana, 
Drskov�e, Gornja Košana, Gradec,  

      
 
 
 
 Juriš�e, Kal, Klenik, Mala Pristava, Nadanje 
Selo, Narin, Neverke, Nova  
      Sušica, Pal�je, Parje, Petelinje, Pivka, 
Ribnica, Selce, Slovenska vas,  
      Stara Sušica, Suhorje, Šmihel, Tabor nad 
Knežakom, Trnje, Velika Pristava,  
      Vol�e, Zagorje. 
       
III. NALOGE VAŠKE SKUPNOSTI 
      8. �len 
      Ob�ani v vaški skupnosti uresni�ujejo svoje 
skupne interese in potrebe  
      tako, da preko organov vaške skupnosti, 
ter v sodelovanju z ob�inskimi  
      organi in službami: 
          – spremljajo problematiko, ki se nanaša 
na oskrbo naselij s pitno  
      vodo, javno kanalizacijo, javno 
razsvetljavo, lokalne in komunalne ceste  
      in druge javne površine, urejanje 
pokopališ�, urejanje naselij, ter v  
      zvezi s tem predlagajo ukrepe; 
          – spremljajo socialno problematiko na 
svojem obmo�ju, sodelujejo s  
      socialno službo in predlagajo ukrepe za 
reševanje te problematike ter  
      organizirajo ali pa pomagajo pri organizaciji 
socialnovarstvenih storitev; 
          – spremljajo problematiko, ki se nanaša 
na podro�je otroškega varstva,  
      šolstva, kulture, športa in drugih podro�ij 
interesnih dejavnosti; 
          – organizirajo prostovoljno delo in zbirajo 
finan�na sredstva za  
      urejanje lokalnih potreb na svojem 
obmo�ju; 
          – izvajajo naloge skupnega pomena za 
varstvo pred naravnimi in drugimi  
      nesre�ami; 
          – sodelujejo pri izvrševanju ob�inske 
politike in nalog na obmo�ju  
      vaške skupnosti; 
          – opravljajo druge zadeve, za katere je 
pristojna ob�ina in jih je  
      prenesla na vaško skupnost. 
          Naloge vaške skupnosti in na�in 
njihovega izvajanja podrobneje dolo�a  
      statut vaške skupnosti. 
       
IV. ORGANI VAŠKE SKUPNOSTI 
      9. �len 
      Organ vaške skupnosti je svet vaške 
skupnosti. 
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          Svet vaške skupnosti izvolijo ob�ani na 
neposrednih tajnih volitvah po  
      ve�inskem na�elu. 
          Organe vaške skupnosti se voli za štiri 
leta. 
      10. �len 
      Delo sveta vaške skupnosti je javno. 
          Javnost dela se zagotavlja z 
obveš�anjem javnosti, z navzo�nostjo  
      predstavnikov javnosti na sejah, ter z 
obveš�anjem ob�inskega sveta in  
      župana o sprejetih odlo�itvah. 
      11. �len 
      Sveti vaških skupnosti imajo, glede na 
število prebivalcev, naslednje  
      število �lanov: 
– Svet Vaške skupnosti Buje ima 3 �lane, 
– Svet Vaške skupnosti �epno ima 3 �lane, 
– Svet Vaške skupnosti Dolnja Košana ima 5 
�lanov, 
– Svet Vaške skupnosti Drskov�e ima 3 �lane, 
– Svet Vaške skupnosti Gornja Košana ima 5 
�lanov, 
– Svet Vaške skupnosti Gradec ima 3 �lane, 
– Svet Vaške skupnosti Juriš�e ima 5 �lanov, 
– Svet Vaške skupnosti Kal ima 5 �lanov, 
– Svet Vaške skupnosti Klenik ima 5 �lanov, 
– Svet Vaške skupnosti Mala Pristava ima 3 
�lane, 
– Svet Vaške skupnosti Nadanje selo ima 3 
�lane, 
– Svet Vaške skupnosti Narin ima 5 �lanov, 
– Svet Vaške skupnosti Neverke ima 3 �lane, 
– Svet Vaške skupnosti Nova Sušica ima 3 
�lane, 
– Svet Vaške skupnosti Pal�je ima 5 �lanov, 
– Svet Vaške skupnosti Parje ima 3 �lane, 
– Svet Vaške skupnosti Petelinje ima 5 �lanov, 
– Svet Trške skupnosti Pivka ima 7 �lanov, 
– Svet Vaške skupnosti Ribnica ima 3 �lane, 
– Svet Vaške skupnosti Selce ima 5 �lanov, 
– Svet Vaške skupnosti Slovenska vas ima 3 
�lane, 
– Svet Vaške skupnosti Stara Sušica ima 3 
�lane, 
– Svet Vaške skupnosti Suhorje ima 3 �lane, 
– Svet Vaške skupnosti Šmihel ima 3 �lane, 
– Svet Vaške skupnosti Tabor nad Knežakom 
ima 3 �lane, 
– Svet Vaške skupnosti Trnje ima 5 �lanov, 
– Svet Vaške skupnosti Velika Pristava ima 3 
�lane, 
– Svet Vaške skupnosti Vol�e ima 3 �lane, 
– Svet Vaške skupnosti Zagorje ima 5 �lanov. 
          Ob prvih volitvah v svete vaških 
skupnosti je celotno obmo�je vaške  
      skupnosti ena volilna enota. 
          Volilne enote in število �lanov sveta 
vaške skupnosti po prvih  

      volitvah dolo�ijo sveti vaških skupnosti v 
svojem statutu. 
      12. �len 
      Volitve v svete vaških skupnosti razpiše 
župan. 
          Kandidate za �lane sveta vaške 
skupnosti dolo�ijo volilci na zborih  
      ob�anov, skupine ob�anov z zbiranjem 
izjav o podpori kandidatov in  
      politi�ne stranke. 
      13. �len 
      Svet vaške skupnosti ima predsednika, ki 
ga izvoli izmed svojih �lanov. 
          Na predlog predsednika sveta vaške 
skupnosti imenuje svet vaške  
      skupnosti tajnika. Tajnik pomaga 
predsedniku sveta vaške skupnosti pri  
      njegovem delu, vodi zapisnike in opravlja 
druge naloge, ki mu jih poveri  
      svet in predsednik vaške skupnosti. 
          Svet sprejema vse odlo�itve z ve�ino 
vseh �lanov sveta. 
      14. �len 
      Svet vaške skupnosti je najvišji organ 
odlo�anja v vaški skupnosti. 
          Svet vaške skupnosti: 
          – sprejme statut vaške skupnosti, 
          – sprejme letni program dela vaške 
skupnosti, 
          – sprejema odlo�itve, ki so v pristojnosti 
vaške skupnosti, 
          – daje predlog za razvoj gospodarske, 
komunalne in drugih dejavnosti v  
      vaški skupnosti, 
          – spremlja problematiko svojega 
obmo�ja s podro�ja šolstva, otroškega  
      varstva, zdravstva, kulture, športa in 
socialnega varstva ter predlaga  
      ukrepe za njihovo razreševanje, predlaga 
razpis referenduma za uvedbo  
      samoprispevka ob�anov, 
          – sodeluje z ob�inskimi organi pri 
izvrševanju nalog na obmo�ju vaške  
      skupnosti, 
          – opravlja druge naloge, ki jih dolo�a 
statut vaške skupnosti. 
          Svet vaške skupnosti odlo�a tudi o vseh 
zadevah v okviru nalog, ki mu  
      jih poveri ob�inski svet ali župan. 
          Svet vaške skupnosti je dolžan poro�ati 
o svojem delu ob�inskemu  
      svetu, županu in zboru ob�anov. 
      15. �len 
      Predsednik sveta vaške skupnosti opravlja 
naslednje naloge: 
          – predstavlja in zastopa vaško skupnost, 
          – predlaga letni program dela vaške 
skupnosti, 
          – daje mnenje k predlogom delovnih 
teles sveta vaške skupnosti, 
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          – skrbi in odgovarja za izvajanje 
odlo�itev sveta vaške skupnosti, 
          – izvršuje sklepe organov vaške 
skupnosti, 
          – poro�a zboru ob�anov o svojem delu 
in 
          – opravlja druge naloge, ki mu jih nalaga 
statut vaške skupnosti ali  
      poverijo organi Ob�ine Pivka. 
    
   V. FINANCIRANJE VAŠKIH SKUPNOSTI 
      16. �len 
      Delovanje vaških skupnosti se financira s 
sredstvi prora�una Ob�ine Pivka. 
          Za izvajanje posameznih nalog letnega 
programa dejavnosti vaška  
      skupnost pridobiva sredstva: 
          – iz prora�una ob�ine za opravljanje 
nalog, ki jih ob�inski svet in  
      župan dolo�ita v letnem na�rtu ob�ine, 
          – s samoprispevkom ob�anov, 
          – z delovnimi prispevki in drugimi 
oblikami zbiranja sredstev, 
          – s prostovoljnimi prispevki krajanov, 
podjetij in organizacij, 
          – na drug na�in, v skladu z zakonom. 
          O porabi sredstev, zbranih v vaški 
skupnosti za izvajanje programa  
      vaške skupnosti, odlo�a svet vaške 
skupnosti. 
      
 VI. ZDRUŽEVANJE VAŠKIH SKUPNOSTI 
      17. �len 
      Vaške skupnosti se lahko združujejo v 
krajevne skupnosti, o �emer sprejme  
      sklep svet vaške skupnosti po predhodni 
obravnavi na zborih ob�anov v  
      vaških skupnostih. 
          V skladu s 7. �lenom statuta ob�ine so 
vaške in krajevne skupnosti  
      statusno enakovredne in zanje velja 
opredelitev statusa iz 3. �lena tega  
      odloka. 
       
VII. PREHODNE IN KON�NE DOLO�BE 
      18. �len 
      Mandat �lanom sveta vaške skupnosti, ki 
bodo izvajali na prvih volitvah po  
      sprejemu tega odloka, traja do izreka 
mandatov �lanov ob�inskega sveta. 

          Prve volitve v svete vaških skupnosti po 
tem odloku se izvedejo  
      najkasneje v roku 90 dni po sprejemu tega 
odloka. 
          Redne volitve v svete vaških skupnosti 
se opravijo isto�asno kot redne  
      volitve v ob�inski svet. 
          Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega 
vaškega sveta skli�e  
      predsednik ob�inske volilne komisije 
najkasneje v tridesetih dneh po  
      volitvah. 
      19. �len 
      Vsa volilna opravila in tehni�no izvedbo 
prvih volitev v svete vaških  
      skupnosti opravlja ob�inska volilna 
komisija. 
      20. �len 
      Ob�inski svet lahko razpusti svet vaške 
skupnosti v primeru: 
          – �e se svet vaške skupnosti ne sestane 
na sklep�ni seji šest mesecev, 
          – �e ne sprejme statuta vaške skupnosti 
oziroma ga ne uskladi s  
      statutom ob�ine šest mesecev po volitvah 
ali 
          – �e tako predlaga zbor ob�anov vaške 
skupnosti. 
      21. �len 
      Vaške skupnosti morajo ob�inskemu svetu 
predložiti do 31. januarja  
      poro�ilo o realizaciji svojega programa dela 
za preteklo leto in program  
      dela za teko�e leto. 
      22. �len 
      Ta odlok sprejme ob�inski svet z 
dvetretjinsko ve�ino glasov vseh �lanov  
      ob�inskega sveta. 
      23. �len 
      Ta odlok za�ne veljati z dnem sprejema in 
se objavi v Uradnem listu  
      Republike Slovenije. 
 
 
      Št. I-2/96 
      Pivka, dne 12. septembra 1996. 
                  Predsednik 
                      Ob�inskega sveta 
                      ob�ine Pivka 
                      �an�ula N. Iztok, d.i.a. l. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 


