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OBČINA PIVKA 
OBČINSKI SVET 
 
Štev.:  9000-__/2020 
Dne:   __. _____ 2020 
 
 

Občinski svet Občine Pivka je na svoji 9. seji dne ___________ sprejel 
 
 

S K R A J Š A N I   Z A P I S 
 

8. seje Občinskega sveta Občine Pivka, 

ki je bila v sredo 18.12.2019 ob 16.00 uri  

v sejni sobi Parka vojaške zgodovine Pivka  

 
PRISOTNI ČLANI:   Teodor Benčič, Jadran Brožič, Silvo Čelhar, Majda Godina, Jana Gržinič, 

Damijan Kapelj, Andrej Kristan, Blaženka Pahor, Evgen Primožič, Boris 
Rebec, Drago Štunf, Katarina Temkova, Darko Zadel, Iztok Zadnik, Jože 
Morel, Kapelj  Zdenka, 

 
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN:  Vodopivec Suzana 
 
OSTALI PRISOTNI:  župan Robert Smrdelj, direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel, 

Karmen Šabec, Emanuela Lenarčič, Jana Knafelc Strle, Jana Lemut, 
Janko Boštjančič direktor PVZ, Irena Uršič Muzej novejše zgodovine , 
Mojca Požar Štunf, predsednica Nadzornega odbora 

 
PRISOTNI NOVINARJI: / 
 
Seja se je začela s predstavitvijo delovanja Zavoda za turizem Pivka ter razvoja projekta 
Parka vojaške zgodovine, ki jo je vodil mag. Janko Boštjančič direktor PVZ.  
Irena Uršič je predstavila delovanje depoja v Pivki, ki ga upravlja Muzej novejše zgodovine 
RS. 
 
Sejo je vodil župan Robert Smrdelj. Pozdravil je vse gledalce kabelske televizije, novinarje, 
občinsko upravo, svetnice in svetnike ter ostale prisotne.   
 
Na začetku seje je bilo prisotnih 15  svetnikov. 
 
Svetnik Boris Rebec se je seje udeležil ob 16.30. 
 
 

 
Ad 1.) Sprejem dnevnega reda 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlagani dnevni red na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) sprejel naslednji dnevni red. 
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1. Sprejem dnevnega reda 
2. Zapisnik 7. seje občinskega sveta 
3. Proračun Občine Pivka za leto 2020 – druga obravnava  
4. Odlok o mladini v občini Pivka – druga obravnava  
5. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov in akcij v Občini Pivka 
6. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi cen programa predšolske  vzgoje v Vrtcu Košana in 

Vrtcu Pivka  
7. Sklep o oprostitvi plačila vstopnine za ogled Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer in 

muzejskih  zbirk Parka vojaške zgodovine za občane občine Pivka   
8. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra   
9. Pobude in vprašanja svetnikov 
10. Razno 

 
 
 

Ad 2.) Zapisnik 7.  seje občinskega sveta 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog zapisnika na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) skrajšan zapis 7. seje 
občinskega sveta.  
 
 
 

Ad 3) Proračun Občine Pivka za leto 2020 – druga obravnava 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Karmen Šabec. 

 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v drugi obravnavi, 
skupaj z vsemi  prilogami. 
Predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Majda Godina je 
povedala, da je odbor predlog obravnaval in sprejel sklep, da podaja soglasje k njegovemu 
sprejemu, skupaj z vsemi prilogami. 
 
Predsednik odbora za varstvo okolja Teodor Benčič je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu v sprejem proračuna v drugi 
obravnavi, skupaj z vsemi prilogami. 
 
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal, 
da je odbor predlog proračuna obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da 
ga potrdi, skupaj z vsemi prilogami. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Andrej Kristan je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da podaja soglasje k sprejemu predloga. 
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Podpredsednik odbora za družbene dejavnosti Evgen Primožič je povedal, da je odbor 
predlog obravnaval in sprejel sklep, da predlaga Občinskemu svetu, da sprejme proračun 
Občine Pivka za leto 2020 v drugi obravnavi skupaj z vsemi prilogami. 
 
Predsednica nadzornega odbora Mojca Požar Štunf je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu v sprejem proračuna v drugem 
branju, skupaj z vsemi prilogami. 
 
V razpravi je sodeloval: Damijan Kapelj. 
 
 
Po opravljeni razpravi je župan Robert Smrdelj dal na glasovanje naslednji predlog 
Sklepa: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka sprejme proračun Občine Pivka za leto 2020 v drugi obravnavi, ki 
zajema Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2020, načrt nabav in gradenj Občine Pivka za 
leto 2020, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020, načrt ravnanja s 
premičnim premoženjem za leto 2020, kadrovski načrt Občine Pivka za leti 2020 in 2021, letni 
program športa za leto 2020, letni program kulture v Občini Pivka za leto 2020,  letni program 
socialnega varstva Občina Pivka za leto 2020, letni program urejanja javnih zelenih površin na 
območju občine Pivka za leto 2020,  letni program urejanja javnih površin v občini Pivka za 
leto 2020, letni program urejanja javnih cest v občini Pivka za leto 2020, finančni načrt LPC za 
leto 2020, finančni načrt Zavoda za turizem Pivka za leto 2020, finančni načrt VS Zagorje za 
leto 2020, Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2020, sklep o 
dolgoročnih zadolžitvah Občine Pivka, ter predlogi predpisov Občine Pivka v letu 2020.   
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel predlog sklepa. 
PRISOTNIH: 16 svetnikov 
ZA:              10 svetnikov 
PROTI:          0 svetnikov 
 
 

Ad 4.) Odlok o mladini v občini Pivka – druga obravnava 
 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik statutarne komisije Andrej Kristan je povedal, da je komisija predlog obravnavala 
in sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu v sprejem Odlok v mladini v občini Pivka v 
drugem branju in sicer, tako da se v četrtem stavku drugega odstavka  16. člena odloka črta 
besedilo »občinski svet« in nadomesti z besedilom »odbor za družbene dejavnosti«.  
 
Podpredsednik odbora za družbene dejavnosti Evgen Primožič je povedal, da je odbor 
predlog obravnaval in tudi sprejel sklep, da predlaga svetu v sprejem predlog odloka v drugem 
branju in sicer, tako da se v četrtem stavku drugega odstavka  16. člena odloka črta besedilo 
»občinski svet« in nadomesti z besedilom »odbor za družbene dejavnosti«. 
 
Razprave ni bilo. 
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Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje, skupaj s predlogom popravka 
odbora za družbene dejavnosti in statutarne komisije. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji SKLEP: 
1. 
Predlog Odloka o mladini v občini Pivka se potrdi v drugi obravnavi s tem, da se v četrtem 
stavku drugega odstavka  16. člena odloka črta besedilo »občinski svet« in nadomesti z 
besedilom »odbor za družbene dejavnosti«. 
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 

Ad 5.) Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov in akcij v Občini Pivka 
 

Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predseednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik statutarne komisije Andrej Kristan je povedal, da je komisija predlog obravnavala 
in sprejela sklep, da s predlogom soglaša. 
 
Podpredsednik odbora za družbene dejavnosti Evgen Primožič je povedal, da je odbor 
predlog obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
V razpravi so sodelovali:  Katarina Temkova, Andrej Kristan in Evgen Primožič. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji SKLEP: 
1. 
Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov in akcij v Občini Pivka. 
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 

Ad 6.) Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi cen programa predšolske  vzgoje v Vrtcu 
Košana in Vrtcu Pivka 

 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podala Jana  Knafelc Strle. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predseednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da se predlagani sklep umakne iz dnevnega reda ter sprejme 
sklep z besedilom:  
»V kolikor vrtec oblikuje kombinirani oddelke, se cena programa v  kombiniranem oddelek 
obračuna glede na starost otroka. In sicer se cena za prvo starostno obdobje obračuna 
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otrokom od enega do treh let,  cena za drugo starostno obdobje pa otrokom od treh do šestih 
let oziroma do vstopa v šolo.«. 
 
Podpredsednik odbora za družbene dejavnosti Evgen Primožič je povedal, da je odbor 
predlog obravnaval in sprejel enak sklep in sicer, da s predlogom ne soglaša in predlaga v 
sprejem naslednji sklep: 
»V kolikor vrtec oblikuje kombinirani oddelke, se cena programa v  kombiniranem oddelek 
obračuna glede na starost otroka. In sicer se cena za prvo starostno obdobje obračuna 
otrokom od enega do treh let,  cena za drugo starostno obdobje pa otrokom od treh do šestih 
let oziroma do vstopa v šolo.«. 
 
V razpravi so sodelovala: Damijan Kapelj in Zdenka Kapelj. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal na glasovanje predlog sklepa obeh odborov. 
 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji Sklep  o dopolnitvi 
sklepa o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka 
1. 
Sklep občinskega sveta št. 9000-6/2019, z dne 12.9.2019 se v 1. točki dopolni in sicer se za 
točko b. doda nova c., ki se glasi:  
»V kolikor vrtec oblikuje kombinirani oddelek, se cena programa v  kombiniranem oddelku 
obračuna glede na starost otroka. In sicer se cena za prvo starostno obdobje obračuna 
otrokom od enega do treh let,  cena za drugo starostno obdobje pa otrokom od treh do šestih 
let oziroma do vstopa v šolo. Pri tem se šteje, da sodijo v drugo starostno obdobje otroci, ki 
bodo do konca koledarskega leta dopolnili najmanj 3 leta starosti.  
2. 
Sklep velja takoj. 
 
 
 

Ad 7.) Sklep o oprostitvi plačila vstopnine za ogled Ekomuzeja Pivških presihajočih 
jezer in muzejskih  zbirk Parka vojaške zgodovine za občane občine Pivka 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predseednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da potrdi predlog. 
 
V razpravi so sodelovali:  Boris Rebec, Damijan Kapelj, Blaženka Pahor, Jože Morel Silvo 

Čelhar, Jadran Brožič, Jana Gržinič, Majda Godina in Drago 
Štunf. 

 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji Sklep  o oprostitvi 
plačila vstopnine za ogled Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer in muzejskih zbirk 
Parka vojaške zgodovine za občane Občine Pivka 
1. 



Občina Pivka_____________________________________________________________9. seja občinskega sveta  
 
 

__________________________________________________________________________________ 
2-7 

 
 

Občanom Občine Pivka se za ogled Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer in muzejskih zbirk 
Parka vojaške zgodovine ne zaračunava vstopnine. 
2. 
Občani Občine Pivka se ob vstopu v Ekomuzej Pivških presihajočih jezer in Parka vojaške 
zgodovine izkažejo z naslovom stalnega bivališča na osebni izkaznici ali drugem osebnem 
dokumentu, ki je opremljen s fotografijo. 
3. 
Ta sklep velja takoj in velja do preklica. 
 
 
 

Ad 8.) Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra   
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev sta podala Emanuela Lenarčič in župan Robert Smrdelj. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predseednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal, 
da je odbor predlog obravnaval in sprejel sklep, da podpre predlog sklepa. 
 
Predsednik odbora za varstvo okolja Teodor Benčič je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu njegov sprejem. 
 
V razpravi so sodelovali:  Jadran Brožič, Andrej Kristan, Boris Rebec, Damijan Kapelj in 

Katarina Temkova. 
 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel naslednji Sklep   o ukinitvi statusa javnega dobrega 
1. člen 
S tem sklepom se pri  nepremičnini  s parc. št. 3785/35 katastrske občine 2502 Radohova vas 
(ID znak parcela 2502 3785/35) ukine: 
- status grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter 
- status grajenega javnega dobrega lokalnega pomena-odprto širokopasovno omrežje 

elektronskih komunikacij OŠOEK Pivka. 
2. člen 
S tem sklepom se pri  nepremičnini  s parc. št. 4524/3 katastrske občine 2501 Petelinje (ID 
znak parcela 2501 4524/3) ukine: 
- status javnega dobra  
ter pri njej vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 
6257 Pivka, matična št.: 5883563000, do celote (do 1/1). 
3. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
PRISOTNIH: 16 svetnikov 
ZA:              14 svetnikov 
PROTI:          0 svetnikov 
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Ad 9.) Pobude in vprašanja 
 

 
Člani OO DeSUS Pivka so podali naslednje pobude in vprašanja svetnikov (tudi v pisni 
obliki): 
1.    Dajemo pobudo, da se postopek priprave predloga občinskega proračuna začne ob 
prisotnosti predsednikov oziroma njihovih namestnikov ali pooblaščencev strank oziroma list, 
ki so zastopane v Občinskem svetu. Navedeni posamezniki iz prejšnjega stavka bi s pristojnim 
občinskim organom občinske uprave oblikoval skupino za izdelavo občinskega proračuna (v 
nadaljevanju: pripravljavci občinskega proračuna). Ta skupin bi od samega začetka postopka 
priprave predloga z vnašanjem dejanskih potreb neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna, projekte, ki so vezani na sofinancerska sredstva in na že začetih investicijah. S 
tem bi že v začetku izdelave proračuna dosegli, da bi vse stranke zastopane v Občinskem 
svetu dale predloge. Sprejeli bi se tisti predlogi, ki bi bili najbolj argumentirani in usklajeni z 
vsemi člani OS. V tem idealnem primeru bi predstavljal proračun en korak občine v izvajanju 
dolgoročnejše strategije razvoja, ki vodi v smeri želene podobe prihodnosti – vizije razvoja le-
te. Takšni zaporedni koraki kažejo v točno določeno smer za dosego cilja. Cilj, kot je trajna 
blaginja naše občine bo dosežen na racionalnejši in hitrejši način, kot če koraki iz leta v leta 
opletajo v svojih usmeritvah. Upoštevanje strategije razvoja občine prispeva k usklajenosti 
pripravljavcev občinskega proračuna in proračunskih porabnikov. Ne sme se dovoliti, da bi bila 
občinska sredstva razpršena, porabljena za projekte z nasprotujočimi si učinki ali namenjena 
potešitvi parcialnih interesov ozkih skupin. Občina, še manj pa občani od njih ne bi imeli 
koristi.  
Zavedamo se, da je tak postopek izdelave proračuna, tek na dolge proge, ampak izdelek bi bil 
zanesljivo dobro izdelan. Na ta način izdelan predlog proračuna bi svetniki soglasno sprejeli. 
Občina bi tako po več mesecih usklajevanj končno dobila dober in usklajen proračun za 
naslednje leto. To predlagamo tudi zaradi tega, ker so kasnejše spremembe težko popravljive. 
kot če že v samem začetku vse postavke – skupine/podskupine kontov po posameznih 
vsebinah proračuna postavimo optimalno in usklajeno z vsemi deležniki v OS. Ta način 
vodenja postopka priprave predloga proračuna bi omogočil, da se  sprejme proračun občine 
soglasno že v I. branju in s tem bi lahko skrajšali postopek sprejemanja proračuna, ker II. 
branja pravzaprav ne bi  potrebovali.  

2. Dajemo pobudo za poglobitev struge reke Pivke in ureditev njenih pritokov.  

Reka Pivka že ob malo večjem deževju poplavlja travnike, njive in poti. S poglobitvijo struge in 
ureditvijo njenih pritokov bi preprečili erozijo tal in omilili poplave. Kot vemo je bila zadnja 
poglobitev struge reke narejena leta 1961 ali 1962, mogoče tudi kasneje. Melioracija in 
komasacija področja v porečju reke Pivke pa je bila izvedena v drugi polovici 80 let prejšnjega 
stoletja, brez, kot vemo, da bi izvedli poglobitev reke. S poglobitvijo struge bi istočasno uredili 
tehnično tudi izgled brežin reke in pritokov. Kakršno je zdajšnje stanje, če pride do večjega 
deževja so poplave obsežnejše. Voda obstoji dlje časa na poplavljenem področju, razmehča 
temelje poti in mostov, podtalnica pa poplavlja kleti in hiše nižje ležečih vasi. V primeru 
ekstremnih vremenskih pogojev in neurij pa voda razdira poti, mostove, odnašajo zemljo. Prve 
vožnje po razmehčanih poteh z večjimi traktorji in težjimi vozili po umiku vode, pa poškodujejo 
ali celo uničijo poti in mostove.   
 
Krpanova lista je podala naslednje pobude in vprašanja članov (tudi v pisni obliki): 
 
1. Komisija za varstvo uporabnikov javnih dobrin se je že večkrat sestala in sprejela 
sklep, da se na vsa vprašanja in pobude pisno odgovori ter o tem obvesti Občinski Svet. 
Žal se vse to do danes ni zgodilo, zato v bodoče apeliramo na izvajanje sklepov komisije. 

 



Občina Pivka_____________________________________________________________9. seja občinskega sveta  
 
 

__________________________________________________________________________________ 
2-9 

 
 

2. Na podlagi klica predstavnika Šilentabra, ki je član Vaške skupnosti Zagorje prosimo 
za   preventivno akcijo glede 'silvestrovanj' na Šilentabru. V primeru normalnega vremena se 
namreč tam zbere kar precej ljudi. Posledica tega so: 
- pokanje petard, ognjemetov itd. 
- posledično ljudje, ki imajo živino, noč prebedijo pri njej namesto pri družini 
- zgodili so se že požari v naravi, velika nevarnost so tudi stare hiše s slabimi strehami na 
senikih, 
- smeti 
- norenje z neregistriranimi vozili. 
 
Občina naj apelira na vse sosednje VS, da opozorijo krajane na to neodgovorno početje.  
Prisotna bo tudi policija, in če se le da, tudi redarstvo.  
 
Občinski odbor NSi – krščanskih demokratov Pivka je podal naslednje pobude (tudi v 
pisni obliki): 
1. Precej pripomb občanov je na stanje stanovanjsko poslovnega objekta na Postojnski  
cesti 2, ki je postal prava »hiša strahov«. Neznani storilci so vdrli v objekt, ki ni naseljen in ga 
precej demolirali, uporabljajo ga pa za različne namene, tako je postal potencialno leglo okužb 
in vandalizma. Poleg tega zelo kazi center našega kraja. Predlagamo, da se opozori lastnika 
na dolžnost vzdrževanja objekta in njegovo odgovornost.  

2. Že dalj časa neznosno ropota jašek kanalizacije v križišču na Prečni ulici in sicer pri 
prvem odcepu za šolo in telovadnico (pred avtobusnim postajališčem), kar je zlasti moteče v 
nočnem času.  

3. Pohvaliti moramo ureditev bodočega drevoreda ob kolesarski stezi med Petelinjami 
in Selcami. Res lep in koristen poseg. 

4. Več občanov nas je obvestilo in se zahvalilo za našo pobudo, ki je pospešila 
reševanje sodov nevarnih odpadkov na območju podjetja Javor Pivka. Prav je, da tudi 
občinski svet ve, da je ta ekološka bomba odstranjena.  

5. Zanima nas, kaj je z usodo premoženja, stavb in zemljišč podjetja v Pivki. Verjetno bi bila 
na mestu prizadevanja za pridobitev nekdanje Windischgraetzove vile v Pivki, upravne 
stavbe podjetja za namene lokalnega muzeja in protokolarnega objekta Občine (za 
poroke, sprejeme…). To bi bila naložba v prihodnost občine, saj kdor ne pozna preteklosti, 
nima prihodnosti, ne rečejo zaman.  

Svetnikom, občinski upravi in županu, pa tudi vsem občankam in občanom voščimo 
doživete božične praznike in vse dobro v novem letu. Veselimo se skupnih  prizadevanj 
za uspešno občino in naše prebivalce. 

 
Ad 10.) Razno 

 
Pod točko Razno ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
Zapisala:        Ž U P A N 
Jana Lemut                  Robert Smrdelj  
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OBČINA PIVKA 
OBČINSKI SVET 
 
 
Štev.:  9000-__/2020 
Dne:   __. _____ 2020 
 
 

Občinski svet Občine Pivka je na svoji 9. seji dne ___________ sprejel 
 

Z A P I S N I K 
3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Pivka, 

ki je potekala telefonsko 
v četrtek 19.3.2020 (od 9.00 do 14.00) in v petek 20.3.2020 (od 9.00 do 10.00) 

 
I. SKLIC KORESPONDENČNE SEJE 

 
 
Zaradi nujnosti zadeve je župan Občine Pivka  v skladu s 23. a členom Poslovnika Občine 
Pivka (Uradni list RS, štev. 95/99, 55/06, 29/07, 7/11, 52/12 in 101/13) dne 15.3.2020 sklical 
3. korespondenčno sejo z naslednjim dnevnim redom:  
 

1. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa »Skupne občinske uprave 
Občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« - skrajšani postopek 

 
Vabilo in gradivo z obrazložitvijo je bilo posredovano vsem svetnikom dne 15.3.2020. 
 
Glasovanje naj bi predvidoma potekalo po telefonu v četrtek 19.3.2020 (od 10.00 do 14.00 

ure) in v petek 20.3.2020 (od 9.00 do 10.00 ure).  

 
 
II. SEJA PRISTOJNIH DELOVNIH TELES 
 

1. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa »Skupne občinske uprave 
Občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« - skrajšani postopek 

 
Gradivo je v sredo dne 18.3.2020 ob 16.00  obravnavala statutarna komisija na svoji 
korespondenčni seji. 
 
Mnenje komisije je bilo svetnikom posredovano dne 18.3.2020 po e-pošti. 
 
Statutarno pravna komisija Občine Pivka je sprejela naslednji sklep:  
1. 
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa »Skupne občinske uprave Občin Postojna, 
Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«, se sprejme po skrajšanem postopku. 
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

III. GLASOVANJE 
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V skladu z zgoraj navedeno pravno podlago je Jana Lemut telefonsko izvedla 
korespondenčno sejo med člani Občinskega sveta Občine Pivka. 
 
Glasovanje se je začelo  v četrtek dne 19.3.2020  ob 10.00 uri.  
 
Telefonsko je bilo v četrtek 10.3.2020 (od 9.00 do 14.00 ure) dosegljivih vseh 17 članov 
Občinskega sveta Občine Pivka.  
 
 
Vsakemu članu Občinskega sveta Občine Pivka je bilo postavljeno vprašanje:  
 
 
»Ali soglaša z naslednjim predlogom SKLEPA: 
 
1. 
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa »Skupne občinske uprave Občin Postojna, 
Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«, se sprejme po skrajšanem postopku. 
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Člani občinskega sveta so odgovarjali na zgoraj zastavljeno vprašanje z »ZA« ali »PROTI«. 
 
Rezultat glasovanja je bil naslednji: 
PRISOTNIH:  17 svetnikov   
ZA:   17 svetnikov   
PROTI:  0 svetnik   
 
 
Občinski svet je sprejel naslednji sklep:  
1. 
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa »Skupne občinske uprave Občin Postojna, 
Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«, se sprejme po skrajšanem postopku. 
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Telefonsko glasovanje se je zaključilo v četrtek 19.3.2020 ob 12:59 uri. 
 
Št.: 9000-3.kor./2020 
Pivka, 19. marec 2020 
 
 
Zapisala: 
Jana Lemut 
        ŽUPAN: 
        Robert Smrdelj 
 
 
 
Priloga 1: Lista prisotnih članov Občinskega sveta Občine Pivka pri glasovanju 
Priloga 2: Mnenje Statutarno pravne komisije Občine Pivka 


