
OB�INA PIVKA  
OB�INSKI SVET  

  
 
Štev.: 03201/2006 
Dne: 05.09.2006 
 
 

Na podlagi 9. �lena Poslovnika ob�inskega sveta ob�ine Pivka (Uradni list RS, štev. 95/99) 
sklicujem 

                                     
29.  sejo Ob�inskega sveta ob�ine Pivka, ki bo v sredo, dne 13.09.2006 ob 15.30 uri. 

 
Seja se bo pri�ela z otvoritvijo Kettejeve ulice, v Pivki, na kraju samem in se bo nadaljevala 

z ogledom ve�namenske športne dvorane. 
 
 
Predlagam naslednji dnevni red:  
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Zapisnik 28. seje ob�inskega sveta  
3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica – druga obravnava 
4. Odlok o delnem povra�ilu stroškov za organiziranje volilne kampanije za lokalne volitve 2006 v 

ob�ini Pivka - skrajšani postopek 
5. Obvezna razlaga 6. �lena Odloka o komunalnem prispevku v Ob�ini Pivka – hitri postopek 
6. Ve�namenska športna dvorana v Pivki  

6.1. Pravilnik uporabe ve�namenske športne dvorane  
6.2. Sklep o potrditvi cenika uporabe ve�namenske športne dvorane v Pivki  
6.3. Sklep o soglasju k otvoritvi VŠD v Pivki 

7. Sofinanciranje OŠ Košana in OŠ Pivka:  
7.1. Sklep za dodatno financiranje v osnovni šoli Košana  
7.1. Sklep za dodatno financiranje v osnovni šoli Pivka 

8. Sklep o ureditvi dvosmernega prometa s plo�nikom na delu Pre�ne ulice v Pivki 
9. Sklep o sprejemu pobude za pripravo strategije prostorskega razvoja ob�ine in prostorskega 

reda ob�ine Pivka  
10. Predlogi za odtujitev nepremi�nin: 

10.1. Sklep o ukinitvi javnega dobra in odtujitvi nepremi�nine 
10.2. Posami�ni program prodaje nepremi�nine parc. št. 664 , k.o. Petelinje 
10.3. Predlog posami�nega programa upravljanja - oddaja stvarnega premoženja ob�ine v 

najem parc. št. 88,89 in 90, k.o. Petelinje 
11. Kadrovske zadeve: 

11.1. Sklep o imenovanju v Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti IO Postojna 
11.2. Imenovanje nadomestnega �lana Ob�inske volilne komisije 

12. Stališ�e do predlaganih variant projekta ureditve oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in 
zalednega kraškega obmo�ja  

13. Priporo�ilo ob�inskega sveta Ob�ine Pivka o umestitvi avtoceste na odseku Postojna/Diva�a - 
Jelšane 

14. Pobude in vprašanja svetnikov  
15. Razno  
 

Ž U P A N 
               Robert Smrdelj, inž., l.r.  
 
 
Gradivo k to�kam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13 je priloženo, za to�ko 14 vam bo 
posredovano na seji.  


