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PORO�ILO OB�INSKEMU SVETU O IZVRŠITVI SKLEPOV SPREJETIH NA 3. SEJI 

OB�INSKEGA SVETA OB�INE PIVKA 
 
 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka je na svoji redni 3. seji, dne 07.02.2007, sprejel naslednje sklepe: 
 
 
1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata �lana ob�inskega sveta: 
1. 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka ugotavlja, da je Ernestu Margonu, rojenemu 14.11.1951, stanujo� Pre�na 2, 
Pivka, prenehal mandat v ob�inskem svetu, ker v enem mesecu po potrditvi mandata ni prenehal opravljati 
dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo �lana ob�inskega sveta. 
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

• Realizacija sklepa: Sklep je posredovan OVK Pivka. 
• Pripravil/a: Jana Vodopivec, svet. za stan. podro�je, poslovne prostore in spl. zadeve. 

 
 
2.  Sklep o potrditvi mandata nadomestnega �lana ob�inskega sveta: 
1. 
Potrdi se mandat svetnika Dejana �esnika, rojenega 18.12.1972, stanujo�ega Selce 54a, 6257 Pivka, za 
�lana Ob�inskega sveta Ob�ine Pivka. 
2. 
Ta sklep velja takoj.  
 

• Realizacija sklepa: Sklep je posredovan OVK Pivka in svetniku Dejanu �esnik. 
• Pripravil/a: Jana Vodopivec, svet. za stan. podro�je, poslovne prostore in spl. zadeve. 

 
 
3.  Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Ob�ine Pivka – po hitrem 
postopku. 
 

• Realizacija sklepa: Odlok in je bil objavljen v Ur. listu RS, št.: 15/2007. 
• Pripravil/a: Jana Vodopivec, svet. za stan. podro�je, poslovne prostore in spl. zadeve. 

 
 
4. Sklep o oprostitvi pla�ila komunalnega prispevka za Gasilski dom v Zagorju 
1. 
Gasilskemu društvu Zagorje se na podlagi dolo�il 9. �lena Odloka o komunalnem prispevku v Ob�ini Pivka 
(Ur. list RS, štev. 75/04, 103/04 in 21/05) v celoti oprosti pla�ilo komunalnega prispevka za priklju�itev na 
fekalno kanalizacijo, odmerjenega na podlagi programa opremljanja zemljiš� za III. fazo izgradnje 
kanalizacije v naselju Zagorje. 
2.  
Ta sklep velja takoj. 
 

• Realizacija sklepa: Sklep se bo realiziral ob izdaji Odlo�be o komunalnem prispevku 
za fekalno kanalizacijo. 

• Pripravil/a: Alenka Rau, višja svetovalka za urejanje prostora, prostorskega planiranja 
in urbanizma. 
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5. Sklep o oblikovanju cen predšolske vzgoje v vzgojno-varstvenih enotah pri OŠ Košana in 
OŠ Pivka 
1. 
Cene programov predšolske vzgoje v vzgojno-varstvenih enotah pri OŠ Košana in OŠ Pivka od 1. februarja 
2007 znašajo mese�no na otroka:  

ODDELEK JASLI (OD 1 DO 3 LET) 
- celodnevni program    402,69 EUR   (96.500,00 SIT) 
- 5 urni program     322,15 EUR   (77.200,00 SIT) 

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE (OD 3 DO 6 LET) 
- celodnevni program    335,92 EUR (80.500,00 SIT) 
- 5 urni program      268,47 EUR (64.400,00 SIT) 

2. 
Zaradi uvedbe enotnih cen v Vrtcu Pivka in Vrtcu Košana se Vrtcu Košana pri obra�unu doda razlika med 
ekonomsko ceno in ceno za starše. Razlika v letu 2007 znaša 7,77 EUR (1861,00 SIT) mese�no/otroka, ki jo 
poravna ob�ina. Razliko med ekonomsko ceno jasli, ki znaša 421,37 EUR (100.976 SIT), in ceno za starše 
poravna ob�ina.  
3. 
Cena cicibanovih uric, ki bremeni ob�ino znaša 6,05 EUR (1.450,00 SIT/uro). Del cene cicibanovih uric, ki ga 
prispevajo starši znaša 1,88 EUR (450,00 SIT) na obisk.  
4. 
Starši krijejo del cene dnevnega ali poldnevnega programa, v katerega je vklju�en otrok skladno s 
Pravilnikom o pla�ilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.44/96, 1/98, 84/99, 102/00, 45/06). 
Pla�ilo staršev se spremeni, �e je prisotnost otroka v vrtcu manj dni kot je delovnih dni v mesecu. �e je otrok 
prisoten manj dni se pla�ilo zmanjša za stroške živil, to je:  
- celodnevni program za 0,93 EUR (223,00 SIT) 
- za poldnevni program 0,55 EUR (132,00 SIT). 
V primeru daljše odsotnosti (10 delovnih dni ali ve�) zaradi bolezni se pla�ilo zmanjša zaradi za stroške 
režije. Straši morajo upravi vrtca dostaviti zdravniško opravi�ilo. 
�as, ki ga otrok preživi v vrtcu po koncu delovnega programa (ko vrtec zaklju�i in otrok še �aka starše za 
odhod) se zara�una kot nadura. Izra�una se iz povpre�ne cene in znaša 3,34 EUR (800,00 SIT).  
5. 
Starši lahko otroka med koledarskim letom izpišejo iz vrtca za dolo�en �as in sicer od 1.julija do 31.avgusta. 
Najmanjše obdobje izpisa je en mesec. Izpis za dolo�en �as se lahko za�ne ob predhodni 15 dnevni 
napovedi v upravi vrtca. Otrok se po preteku izpisa praviloma vrne v svojo skupino. 
V �asu ko je otrok za�asno izpisan iz vrtca pla�ajo starši rezervacijo v višini 50% prispevka iz pla�ilnega 
razreda, ki jim je bil dolo�en z Odlo�bo o dolo�itvi višine pla�ila za program vrtca, znižano za sorazmerni del 
stroškov neporabljenih živil. 
Razliko med pla�ilom rezervacije staršev in ekonomsko ceno programa znižano za sorazmerni del stroškov 
neporabljenih živil, zagotavlja ob�ina. To razliko zagotavlja ob�ina tudi za otroke, ki ne obiskujejo v vrtca v 
ob�ini Pivka imajo pa v njej stalno bivališ�e, skupaj z enim od staršev.   
6. 
Vrtec izstavi ob�ini mese�ni obra�un do vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec. Obra�un mora vsebovati 
slede�e podatke: 
- število otrok v posameznem programu 
- delež sredstev zbranih od staršev in seznam otrok z zneskom, ki ga morajo poravnati starši 
- obra�un prostih mest 
- obra�un razlike med ekonomsko ceno in ceno za starše.   
7. 
Sklep velja takoj, uporablja pa se od 01.02.2007 dalje. 
 

• Realizacija sklepa: Sklep je bil objavljen na oglasnih deskah v vrtcih Ob�ine Pivka 
ter na spletni strani ob�ine. Obra�un oskrbnin za februar se je izvedel s sprejetimi 
cenami. 

• Pripravil/a: mag. Jana Strle Knafelc, višja svetovalka za družbene dejavnosti. 
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6.  Sklep o soglasju k sistematizaciji v vrtcu Košana 
1.  
Ob�inski svet Ob�ine Pivka soglaša k sistematizaciji v vrtcu Košana po slede�i specifikaciji: 

DELOVNO MESTO     DELEŽ DELOVNEGA MESTA 
Vodja enote       0,22 
Vzgojitelj       2,00 
Pomo�nik vzgojitelja      1,71       
Svetovalni delavec      0,066 
Organizator prehrane      0,033 
Organizator higijenskega minimuma    0,033 
Ra�unovodja, tajnik      0,30 
Perica        0,113 
�istilka        0,34 
Hišnik        0,125 
Kuharica       0,55 
SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH    5,49 
2.  
Sistematizacija velja od 01.01.2007 dalje. 
3.  
Ta sklep velja takoj. 
 

• Realizacija sklepa: Sklep je bil posredovan šoli, le ta je na delovno mesto že 
razporedila strokovnega sodelavca, ki izpolnjuje pogoje. 

• Pripravil/a: mag. Jana Strle Knafelc, višja svetovalka za družbene dejavnosti. 
 
 
7. Sklep o soglasju k pravilniku o kriterijih in na�inu sprejema otrok v vrtec Pivka 
1.  
Ob�inski svet Ob�ine Pivka soglaša s Pravilnikom o kriterijih in na�inu sprejema otrok v vrtec Pivka. 
2.  
Ta sklep velja takoj. 
 

• Realizacija sklepa: Pravilnik je obravnaval svet osnovne šole, ter ga zaradi 
dopolnitev posredoval v ponovno odlo�anje ob�inskemu svetu. 

• Pripravil/a: mag. Jana Strle Knafelc, višja svetovalka za družbene dejavnosti. 
 

 
8. Sklep o subvenciji uporabnine za ve�namensko športno dvorano Skala 
1. 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka soglaša, da se iz prora�una Ob�ine Pivka namenijo sredstva za subvencijo 
uporabnine športne dvorane.  
2. 
Subvencija v višini 100% uporabnine, se nameni za treninge in tekme mlajših kategorij športnikov iz klubov 
in društev Ob�ine Pivka.   
3. 
Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od 01.01.2007 do 31.12.2007. 
 

• Realizacija sklepa: Društvom se po izdanih položnicah za uporabnino nakazujejo 
sredstva za subvencijo v višini 100%. Subvencijo trenutno prejemajo KK Pivka, ŠD 
Košana, AK Pivka, Smu�arski klub, ŠD Pike 

• Pripravil/a: Maja Kušlan, strokovna sodelavka.  
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9.  Sklep o povra�ilu stroškov za prevoz otroka s posebnimi  potrebami 

1. 
Otroku s posebnimi potrebami ------------------------, ki obiskuje Zavod Janka Vojka Premrla v Vipavi se za 
prevoz od doma do zavoda povrnejo potni stroški v višini 40 EUR na dan.  
2. 
Sklep velja takoj, uporablja pa se za obra�un potnih stroškov od 01.02.2007 dalje.   
 

• Realizacija sklepa: Na podlagi sklepa je bila izdana odlo�ba prvostopenjskega 
organa. Na odlo�bo so se straši pritožili v zakonitem roku, zato izpla�ilo (40 �/dan) še 
ni bilo izvedeno. 

• Pripravil/a: mag. Jana Strle Knafelc, višja svetovalka za družbene dejavnosti. 
 

 

10. Odlok o programu opremljanja zemljiš� za obmo�je III. faze izgradnje kanalizacije v 
naselju Zagorje – prva in druga obravnava 

• Realizacija sklepa: Odlok je bil posredovan v objavo v Uradni list RS ter bil objavljen 
v Ur.list, št. 15/07. 

• Pripravil/a: Alenka Rau, višja svetovalka za urejanje prostora, prostorskega planiranja 
in urbanizma. 

 
 
 
 
 

Župan 
Robert Smrdelj l.r. 


