
POROČILO  
 

OBČINSKEMU SVETU O IZVRŠITVI SKLEPOV SPREJETIH   NA 2. SEJI OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE PIVKA, KI JE BILA V SREDO, DNE 16.1.2019 

 
 

Ad 3.) Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana sveta 
 

• Realizacija sklepa: Sklep je bil posredovan OVK Pivka in nadomestnemu članu. 

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

Ad 4) Kadrovske zadeve: 
 

4.1. Imenovanje članov organa občine 
1. Sklep o imenovanju članov nadzornega odbora Občine Pivka 

4.2. Imenovanje članov komisiji in odborov kot stalnih delovnih teles občinskega sveta  
1. Sklep o imenovanju odbora za finance in proračun  
2. Sklep o imenovanju odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora   
3. Sklep o imenovanju odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem  
4. Sklep o imenovanju odbora za gospodarstvo in obrt  
5. Sklep o imenovanju odbora za družbene dejavnosti   
6. Sklep o imenovanju odbora za varstvo okolja  
7. Sklep o imenovanju statutarno pravne komisije  

4.3. Ustanovitev in imenovanje članov ostalih komisij in odborov kot občasnih 
delovnih  teles občinskega sveta 

1. Sklep o ustanovitvi komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin in imenovanju 
članov komisije 

2. Sklep o ustanovitvi komisije občinskega sveta Občine Pivka za sodelovanje s 
pobratenimi občinami in imenovanju članov komisije 

3. Sklep o imenovanju komisije za podelitev priznanj Občine Pivka in imenovanju članov 
komisije 

4.4. Imenovanje članov drugih organov  
1. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet lokalnih skupnosti CSD Primorsko 

Notranjska 
 

• Realizacija sklepa: Vsi sklepi o imenovanju so bili posredovani imenovanim. 

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

 
Ad 5.) Sklep o načinu posredovanja gradiva za seje občinskega sveta 

 
• Realizacija sklepa: Na podlagi sklepa se bo gradivo za seje Občinskega sveta Občine 

Pivka svetnikom in članom delovnega telesa Občinskega sveta posredovalo v elektronski 
obliki ali fizični obliki skladno z izjavo, ki jo je podal. 

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

 
 
Pivka, 4.2.2019 

Župan 
                                                                Robert Smrdelj l.r. 


