
POROČILO  
 

OBČINSKEMU SVETU O IZVRŠITVI SKLEPOV SPREJETIH  
 

NA 23. SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA DNE 20.9.2018  
 

 
 
 

Ad 3.) Celostna prometna strategija občine Pivka 
 
 
• Realizacija: Celostna prometna strategija občine Pivka je bila objavljena na spletni strani 

občine Pivka. 
• Pripravila: Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno 
 
 

Ad 4.) Sklep  o soglasju h kandidaturi za vpis Klasičnega krasa na Seznam 
svetovne dediščine pri UNESCO 

 
 
• Realizacija: Sklep je bil posredovan koordinatorki priprave nominacijskega dosjeja Rosani 

Cerkvenik, Park Škocjanske jame, in bo priloga nominacijskega dosjeja. 
• Pripravila: Dragica Jaksetič 
 

 
Ad 5.) Kadrovske zadeve 

 
 
5.1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, 
razvoj podeželja in turizem 
 
• Realizacija: Sklep je bil posredovan članu, ki mu je prenehal mandat. 
• Pripravila: Jana Lemut, višja svetovalka za stanovanjsko področje, poslovne prostore in 

splošne zadeve 
 
 
5.2. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj 
podeželja in turizem 
 
• Realizacija: Sklep je bil posredovan imenovanemu nadomestnemu članu. 
• Pripravila: Jana Lemut, višja svetovalka za stanovanjsko področje, poslovne prostore in 

splošne zadeve 
 
 

Ad 6.) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP PI 02/1 
– J del, Pivka – prva obravnava 

 
 
• Realizacija: Potrjena je prva obravnava Odloka s strani OS. Za naslednjo sejo se pripravi 

usklajen predlog, na vsa prejeta mnenja nosilcev urejanja prostora (njihov rok za mnenja 
se izteče 27.10.2018).  

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



Ad 7.) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP DR 
05 in DR 01/1-del (kamp Drskovče) - druga obravnava 

 
 

• Realizacija: Odlok bo predvidoma objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/2018 dne 
05.10.2018 in bo začel veljati naslednji dan po objavi.  

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

 
 

Ad 9.) Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
 
 

• Realizacija sklepa: Sklep bo predvidoma objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/2018 dne 
05.10.2018 in bo začel veljati naslednji dan po objavi. 

• Pripravila: Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine 
 

 
Ad 10.) Sklep  o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  

 
 
• Realizacija sklepa: Sklep bo predvidoma objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/2018 dne 

05.10.2018 in bo začel veljati naslednji dan po objavi. 
• Pripravila: Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine 
 
 

Ad 11.) Sklep o določitvi tržne najemnine 
 

 
• Realizacija: Sklep je bil posredovan v objavo v Uradni list RS. Na podlagi sklepa bodo 

najemnikom neprofitnih stanovanj, ki ne izpolnjujejo več dohodkovnih in premoženjskih 
pogojev za nadaljnji neprofitni najem, izdane odločbe, da se neprofitna najemnina 
spremeni v profitno najemnino. 

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

 
 

Ad 12.) Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske 
Postojna – DPN OSVAD 

 
 

• Realizacija: Sprejet je bil sklep s stališčem Občinskega sveta Občine Pivka do pobude za 
državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske. Sklep je bil posredovan v 
vednost Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za obrambo. 

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

 
 
 
 
Pivka, 1.10.2018 

Župan 
                                                                Robert Smrdelj l.r. 


