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PORO�ILO OB�INSKEMU SVETU O IZVRŠITVI SKLEPOV SPREJETIH NA 4. SEJI 

OB�INSKEGA SVETA OB�INE PIVKA 
 
 
 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka je na svoji redni 4. seji, dne 14.03.2007, sprejel naslednje sklepe: 
 
1. Prora�un Ob�ine Pivka za leto 2007  

 

• Realizacija sklepa: Odlok je bil posredovan v objavo v Uradni list RS ter bil objavljen 
v Ur.list RS, št. 25/07, 22.03.2007. 

• Pripravil/a: Mihaela Kova�, svetovalka za prora�un in finance. 
 

2. Obvezna razlaga 5. odstavka 69. �lena Poslovnika Ob�inskega sveta Ob�ine Pivka – po 
hitrem postopku 

 

• Realizacija sklepa: Obvezna razlaga je bila posredovana v objavo v Uradni list RS 
ter bil objavljen v Ur.list, št. 29/07, 30.03.2007. 

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

3. Odlok o ustanovitvi organa skupne ob�inske uprave »Medob�inski inšpektorat 
Notranjsko-kraške regije« - prva obravnava 

• Realizacija sklepa: Za današnjo sejo se ob�inskemu svetu predlaga drugo 
obravnavo odloka. 

• Pripravil/a: Emanuela Lenar�i�, višja svetovalka za komunalne inšpekcije in 
nepremi�nine. 

 
4. Spremembe Odloka o ustanovitvi in izdajanju ob�inskega glasila - prva obravnava 

 

• Realizacija sklepa: Za današnjo sejo se ob�inskemu svetu predlaga drugo 
obravnavo odloka. V tekst so vnesene pripombe odbora za družbene dejavnosti in 
statutarne komisije. 

• Pripravil/a: mag. Jana Strle Knafelc, višja svetovalka za družbene dejavnosti. 
 
5. Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na 
podro�ju humanitarnih dejavnosti  

 

• Realizacija sklepa: Spremembe in dopolnitve so bile posredovane v objavo v 
Uradni list RS ter bile objavljene v Ur.list, št. 29/07, 30.03.2007. Na podlagi objave je 
bil že objavljen razpis za neprofitne organizacije. 

• Pripravil/a: mag. Jana Strle Knafelc, višja svetovalka za družbene dejavnosti. 
 
6. Sklep o soglasju k Pravilniku o kriterijih in na�inu sprejema otrok v vrtec Pivka  

• Realizacija sklepa: Sklep o soglasju je bil posredovan v Svet OŠ Pivka. Svet je 
pravilnik potrdil. Postopek vpisa otrok za šolsko leto 2007/2008 se že izvaja po 
novem pravilniku.  

• Pripravil/a: mag. Jana Strle Knafelc, višja svetovalka za družbene dejavnosti. 
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7. Na�rt za zagotavljanje in izvajanje socialno varstvene storitve – pomo� družini na domu v 
Ob�ini Pivka za obdobje 2007 do 2010 
 

• Realizacija sklepa: Sklep in na�rt sta bila posredovana Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve. Slednje je odredilo, da je inšpekcijski pregled s tem 
zaklju�en.   

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

 
8. Kadrovske zadeve 

 
8.1. Imenovanje nadomestnega �lana v odbor za družbene dejavnosti 
1.  
Ob�inski svet Ob�ine Pivka imenuje Dejana �esnik, stanujo�ega Selce 54a, Pivka, za �lana odbora za 
družbene dejavnosti. 
2. 
Ta sklep velja takoj.  
 

• Realizacija sklepa: Sklep je bil posredovan imenovanemu nadomestnemu 
�lanu. 

• Pripravil/a: Jana Vodopivec, svet. za stan. podro�je, poslovne prostore in spl. 
zadeve. 

 
8.2. Imenovanje nadomestnega �lana v statutarno komisijo 
1. 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka imenuje Dejana �esnik, stanujo�ega Selce 54a, Pivka, za �lana statutarne 
komisije. 
2. 
Ta sklep velja takoj.  

• Realizacija sklepa: Sklep je bil posredovan imenovanemu nadomestnemu 
�lanu. 

• Pripravil/a: Jana Vodopivec, svet. za stan. podro�je, poslovne prostore in spl. 
zadeve. 

 
8.3. Imenovanje �lanov uredniškega odbora Pivških novic 
1. 
V uredniški odbor Pivški novic se imenujejo:  
- Irena Margon, Pre�na ulica 2, Pivka 
- Katarina Zafran, Pod Primožem 27, Pivka 
- Alenka Tomši�, Parje 35, Pivka 
- Sidonja Mozeti�, Dolnja Košana 79, Košana 
2. 
Ta sklep velja takoj.  
 

• Realizacija sklepa: Sklep je bil posredovan imenovanim �lanom. 
• Pripravil/a: Jana Vodopivec, svet. za stan. podro�je, poslovne prostore in spl. 

zadeve. 
 

8.4.  Sklep o Ustanovitvi in imenovanju Komisije za vrtec: 
1.  
Ustanovi se komisija za vrtec. 
2.  
Naloge komisije so: 

- pregled stanja – št. otrok, ki so še na seznamu za vstop v vrtec v teko�em letu 
- kako bi lahko oblikovali dodaten oddelek po starostni strukturi  
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- ugotovitev kateri objekti v lasti ob�ine, bi ustrezali za prostore vrtca 
- priprava predloga izvedbenega in finan�nega na�rta za zagotovitev dodatnih prostorov. 

 3.  
V komisijo se imenujejo:   

- predstavnik OŠ Pivka:  Klara Pangerc 
- Danica Štrukelj Stanonik, Vilharjeva 24, Pivka 
- Dejan �esnik, Selce 54a, Pivka 
- Brigita �esnik, Zagorje 126, Pivka 
- Janez �u�ek, Vilharjeva 4, Pivka 
- Aleš Cantarutti, Klenik 2, Pivka 

4.  
Sklep velja takoj.  
 

• Realizacija sklepa: Sklep je bil posredovan imenovanim �lanom. Komisija je 
delo že opravila. Na 5. seji se bo z ugotovitvami seznanil tudi svet.  

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

9. Sklep o pomo�i za družino Bizjak 
 
1.  
Ob�inski svet Ob�ine Pivka soglaša, da se iz prora�una Ob�ine Pivka zagotovijo sredstva za denarno 
pomo� družini Bizjak v višini 2.000 �. Sredstva se namenijo za odpravo posledic nesre�e, ki jo je družina 
utrpela 8. februarja 2007. 
2. 
Ta sklep velja takoj.  
 

• Realizacija sklepa: Sklep je bil posredovan družini Bizjak. Na podlagi sklepa je 
bilo družini Bizjak izvršeno pla�ilo v višini 2.000�. 

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

 
10. Sklep o odtujitvi nepremi�nine. 
1. 
Program prodaje premoženja za leto 2007 se dopolni z nepremi�nino: 
- parc.štev.: 3598/5, neplodno v izmeri 37 m2, vpisani v vl. št. 1 k.o. Zagorje. 
2. 
Sprejme se posami�en program odtujitve nepremi�nine: 
- parc.št.: 3598/5, neplodno v izmeri 37 m2, vpisani v vl. št. 1 k.o. Zagorje. 
3. 
Odtujitev zgoraj navedene nepremi�nine se izvede skladno z dolo�ili Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in ob�in (Uradni list RS, št. 12/03). 
4. 
Ta sklep za�ne veljati takoj.  
 

• Realizacija sklepa: Opravljena je cenitev, na podlagi katere se bo s kupcem 
sklenila pogodba. 

• Pripravil/a: Emanuela Lenar�i�, višja svetovalka za komunalne inšpekcije in 
nepremi�nine. 

 
 
11. Sklep o soglasju k prodaji oziroma odkupu stanovanj 
 
1. 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka soglaša s prodajo oziroma odkupom stanovanj, ki so last Ob�ine Pivka in za 
katere obstaja interes o odkupu. 
2. 
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Pred odtujitvijo posameznega stanovanja bo strokovna služba preu�ila možnost prodaje. 
3. 
Stanovanja bodo prodana v skladu s 176. �lenom Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št, 69/2003) in z 29. 
�lenom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in ob�in (Ur.list 
RS, štev. 12/03 in 77/03) in veljavno zakonodajo. 
Možnost prodaje oziroma odkupa stanovanja po tem sklepu je možna do 31.12.2010. 
4. 
Ta sklep velja takoj. 
 

• Realizacija sklepa: Na podlagi sklepa se bo v tem mandatnem obdobju 
izvrševala prodaja stanovanj, ki so v lasti Ob�ine Pivka, pod pogoji dolo�enimi v 
sprejetem sklepu ter v skladu z veljavno zakonodajo. 

• Pripravil/a: Jana Vodopivec, svet. za stan. podro�je, poslovne prostore in spl. 
zadeve. 

 

 
 
 
 

Župan 
Robert Smrdelj l.r. 


