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OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET

Štev.: 9000-__/2018
Dne: __. _____________ 2018
Občinski svet Občine Pivka je na svoji 20. seji dne __.__.2018 sprejel

SKRAJŠANI ZAPIS
19. seje Občinskega sveta Občine Pivka,
ki je bila v četrtek, dne 21.12.2017 ob 16.00 uri
v sejni sobi Občine Pivka

PRISOTNI ČLANI: Jadran Brožič, Luka Kaluža, Ernest Margon, Majda Radivo, Boris Rebec,
Andrej Sedmak, Miha Smrdelj, Irena Sušelj Šajn, Edvard Štavar, Jožica
Šuštaršič, Katarina Zafran, Katarina Kržišnik, Majda Žužek, Ester Maver,
Pavel Sedmak, Tjaša Smrdel in Siniša Čeligoj
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: /
OSTALI PRISOTNI: župan Robert Smrdelj, direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel,
Karmen Šabec, Emanuela Lenarčič, Natalija Vilhar, Jana Lemut, Jana
Knafelc Strle, podpredsednica nadzornega odbora Mojca Požar Štunf
PRISOTNI NOVINARJI: /
Sejo je vodil župan Robert Smrdelj. Pozdravil je vse gledalce kabelske televizije, novinarje,
občinsko upravo, svetnike in svetnice in ostale prisotne.
Na začetku seje je bilo prisotnih 16 svetnikov.

Ad 1.) Sprejem dnevnega reda
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da se doda točka:
- Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Pivka.
Razprave ni bilo.
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Župan Robert Smrdelj je dal predlagani dnevni red skupaj s predlagano dopolnitvijo
glasovanje.

na

Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) sprejel naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sprejem dnevnega reda
Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Pivka
Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2018 – predlog
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini
Pivka – hitri postopek
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov
občinskega pomena v občini Pivka
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Pivka
Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Pivka
Pobude in vprašanja svetnikov
Razno

Svetnica Irena Sušelj Šajn ni bila prisotna na seji v času glasovanja.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 18. seje Občinskega sveta Občine Pivka

Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog skrajšanega zapisnika 18. redne seje na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) skrajšan zapis 18. seje
občinskega sveta.
Svetnica Irena Sušelj Šajn ni bila prisotna na seji v času glasovanja.

Ad 3.) Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2018 – predlog

Svetnica Irena Sušelj Šajn se je seje udeležila ob 16.10 uri.
Gradivo je bilo posredovano z vabilom in na seji.
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Karmen Šabec.
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
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Predsednica odbora za finance in proračun Irena Sušelj Šajn je povedala, da je odbor predlog
obravnaval in nanj nima pripomb ter sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga v sprejem
Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2018, v drugi obravnavi skupaj z vsemi prilogami.
Predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Andrej Sedmak je
povedal, da je odbor predlog obravnaval in sprejel z 6 glasovi za ter 1 glasom proti sklep, da
podpira njegov sprejem.
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Edvard Štavar je povedal, da je odbor predlog
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da soglaša s predlogom proračuna.
Predsednik odbora za varstvo okolja Jadran Brožič je povedal, da je odbor predlog obravnaval
in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu njegov sprejem.
Predsednica odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Jožica Šuštaršič je
povedala, da je odbor obravnaval predlog in sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga v
sprejem predlog proračuna za leto 2018, v drugi obravnavi, skupaj z vsemi letnimi prilogami in
finančnimi načrti.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da je odbor predlog
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga v sprejem predlog
proračuna za leto 2018, v drugi obravnavi, skupaj z vsemi predlaganimi prilogami.
Podpredsednica nadzornega odbora Mojca Požar Štunf je povedala, da je odbor predlog
odloka v drugi obravnavi obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme, skupaj z
vsemi letnimi progami in finančnimi načrti.
V razpravi sta sodelovala:

Ernest Margon in Luka Kaluža.

Svetnik Ernest Margon je pri razpravi v zvezi s staro OŠ v Trnju povedal (podano tudi v pisni
obliki):
»Ob sprejemanju še enega proračuna, ne morem ostati brez komentarja. Reševali smo in
rešujemo veliko stavb, ki jih je načel zob časa, v zadnjem času šolo v Zagorju, prej v Palčju,
pa Dolnji Košani… Žal smo usodi prepustili staro šolo v Trnju. Stavba na izjemni lokaciji s
pogledom na pokrajino, polja in Nanos ter Javornike, blizu naših presihajočih jezer, ki je
stoletje nudila pouk za »uk in omiko« prebivalcem, generacijam šoloobveznih otrok iz Trnja,
Klenika, Palčja in Juršč bo nezadržno propadla. Večkrat sem dal pobudo, da bi se šolo kot
objekt ohranilo in našlo primerno vsebino. Žal kljub dejstvu, da so bili v občinskem svetu
vedno tudi svetniki iz teh krajev, ni padla na plodna tla. Škoda, da pobuda ni naletela tudi med
nami na pozitiven odziv, tudi širšo podporo svetnikov da bi vsaj sprejeli najnujnejše ukrepe in
ustavili propadanje tega za kulturo pomembnega pomnika. To sem moral povedati, ker me to
dejstvo zelo boli.«.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji SKLEP:
1.
Občinski svet Občine Pivka soglaša s predlogom proračuna Občine Pivka za leto 2018, ki
zajema Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2018, letni program prodaje finančnega
premoženja Občine Pivka za leto 2018, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto
2018, načrt ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018, kadrovski načrt Občine Pivka za
leti 2018 in 2019, letni program športa za leto 2018, letni program kulture v Občini Pivka za
leto 2018, letni program socialnega varstva Občina Pivka za leto 2018, letni program urejanja
javnih zelenih površin na območju občine Pivka za leto 2018, letni program urejanja javnih
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površin v občini Pivka za leto 2018, finančni načrt LPC za leto 2018, finančni načrt Zavoda za
turizem Pivka za leto 2018, finančni načrt VS Zagorje za leto 2018, finančni načrt
Medobčinskega inšpektorata in redarstva, sklep o dolgoročnih zadolžitvah Občine Pivka, ter
predloge predpisov Občine Pivka v letu 2018.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad 4.) Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini
Pivka – hitri postopek
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle.
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik statutarne komisije Miha Smrdelj je povedal, da je predlog odloka obravnavala in
soglasno sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu sprejem odloka.
Predsednica odbora za finance in proračun Irena Sušelj Šajn je povedala, da je odbor predlog
obravnaval in nanj nima pripomb ter sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu v sprejem
predlog odloka.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da je odbor predlog
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga v sprejem predlog odloka
po hitrem postopku.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) Odlok o postopku in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v občini Pivka po hitrem postopku.

Ad 5.) Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov
občinskega pomena v občini Pivka

Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle.
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da je odbor predlog
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga v sprejem predlog
sklepa.
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Edvard Štavar.

Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji Sklep o spremembah
in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v občini
Pivka:
1. člen
Spremeni se 4. člen Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v občini
Pivka (Uradni list RS, št. 6/05, 19/09, 32/10, 18/11, 38/14 in 77/16) in sicer tako, da se
spremeni 9. točka, ki se glasi:
9. Športno igrišče v Pivki (v zaselku Hrastje), parc. št. 3952/9 k.o. Radohova vas.
Upravljavec objekta z uveljavitvijo tega sklepa postane Trška skupnost Pivka.
2. člen
Spremeni se 5. člen in sicer tako, da se doda 7. točka, ki se glasi:
»7. Nogometno igrišče na Krpanovem stadionu, parc. št. 1081/1, k.o. Petelinje.
Upravljavec objekta z uveljavitvijo tega sklepa postane Športno društvo Košana.«
3. člen
Spremeni se 5a. člen sklepa tako, da se glasi:
Kot javni športni objekti v lasti Občine Pivka in upravljanju Občine Pivka se opredeli:
Športni park Pivka, atletska steza in pripadajoče zemljišče v Pivki, parc. št. 1081 in 1384/9
k.o. Petelinje.
Upravljavec objekta z uveljavitvijo tega sklepa postane Občina Pivka.
4. člen
Ta sklep stopi v veljavo z naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Ad 6.) Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Pivka
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podala Natalija Vilhar.
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik statutarne komisije Miha Smrdelj je povedal, da je komisija predlog obravnavala in
sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi.
Predsednica odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Jožica Šuštaršič
povedala, da je odbor obravnaval predlog in ga soglasno sprejel.

je

Predsednik odbora za varstvo okolja Jadran Brožič je povedal, da je odbor predlog obravnaval
in sprejel sklep s 6 glasovi za in 1 glasom proti.
V razpravi so sodelovali:

Jadran Brožič, Edvard Štavar, Irena Sušelj Šajn, Jožica
Šuštaršič, Boris Rebec in Ernest Margon.

Župan Robert Smrdelj je dal predlog Pravilnika na glasovanje.
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Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) Pravilnik o dodelitvi
nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Občine Pivka.

Ad 7.) Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Pivka
Gradivo je bilo posredovano na seji.
Obrazložitev je podala Emanuela Lenarčič.
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednica odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Jožica Šuštaršič je
povedala, da je odbor obravnaval predlog, in sprejel sklep, da s predlogom soglaša ter
predlaga občinskemu svetu njegovo potrditev. Opozorila je, da je predlog, kot ga je
obravnaval odbor upošteval višino sofinanciranja 140 EUR/tono, sedanji predlog pa 130
EUR/tono. Zanimalo jo je, zakaj je prišlo do spremembe. Direktorica občinske uprave Mihaela
Smrdel je povedala, da se je v tem času preverilo višine sofinanciranja pri nekaterih drugih
občinah, in da ta povečini znaša 70 %, tako se predlaga vmesno rešitev, to je cca 75 %
sofinanciranja.
Predsednik statutarne komisije Miha Smrdelj je povedal, da je komisija predlog obravnavala in
soglasno sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi.
Predsednik odbora za varstvo okolja Jadran Brožič je povedal, da je odbor predlog obravnaval
in ga soglasno potrdil.
V razpravi je sodeloval:

Ernest Margon.

Župan Robert Smrdelj je dal predlog Pravilnika na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) Pravilnik o sofinanciranju
ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Pivka.
Ad) 8. Pobude in vprašanja

Svetnik Boris Rebec je podal pobudo, da v okviru te točke člani občinskega sveta podajo
pobude in vprašanja, odgovore pa dobijo naknadno in ne na tej isti seji, ker potem ta točka
preveč dolgo traja.
Svetnik NSi – krščanski demokrati Pivka Ernest Margon je podal naslednje pobude (tudi
v pisni obliki):
1. PROBLEMATIKA ODPADKOV JAVOR PIVKA
Bo JAVOR novi Kemis? Tak je bil naslov Studia ob 17. h na prvem programu Radia
Slovenija. Od strokovnjakov in politikov smo slišali marsikaj. Tako smo slišali zastrašujoče
podatke o tonah odpadnih lepil, nekaj deset tonah odpadnega pepela in zloglasnih sodih z
___________________________________________________________________________
2.1.-7

Občina Pivka

20. seja Občinskega sveta

ostanki lakov, lazur, odpadnih olj, pa tudi o vsebnost radioaktivnih elementov, težkih kovin…
pa tudi pivški burji, ki »žalostno« raznaša delce po zraku. Posledično bi lahko ugotavljali
najbrž tudi porast bolezni, npr. bronhitisa. Menda bo zaradi tovrstne problematike spremenjen
Zakon o varstvu okolja… V imenu iniciativnega odbora za ustanovitev Civilne iniciative
sprašujem, ali porozno kraško zemljišče ni ogroženo oziroma ali niso ogroženi naši vodni viri,
saj se vse menda nekam steka. Veliko je bilo tudi govora o tem ali so odpadki nevarni ali niso.
To bi vendar morale ustrezne inšpekcijske službe že ugotoviti. Ali bo ukrepanje res šele ob
morebitni katastrofi in evakuaciji dobršnega dela prebivalcev Pivke, da o onesnaženju
in uničenju pitne vode ne govorimo? Kako smo pripravljeni na to kot občina in družba –
država? Vsi dobro poznamo pregovor »Po toči zvoniti je prepozno.«
2. PROMETNA PROBLEMATIKA
- Na priključku ceste pri Merkatorju še ni nameščen znak STOP, ki je tu nujen, saj gre za
priključek na glavno državno cesto.
- Slabo pregledno je križišče na cesti – Ulici Pot na Orlek in sicer, kjer se priključi na to cesta
od Merkatorja oziroma cesta, ki vodi mimo Tapetništva Žele. Iz smeri Tapetništva Žele voznik
zapelje na »prednostno cesto« in zapre pot, ker ni pregledno, vozniku, ki vozi po ulici od Vrtca
Mavrica. Nujen je ogled in iskanje ustrezne rešitve s prometno signalizacijo. Kritične situacije
so pogoste tudi na drugi strani ceste mimo Tapetništva, ki se priključi na Pot k Studencu.
Vedno več je namreč prometa v smer in iz smeri Vrtca Vetrnica po tej cesti /Ulica Pot k
Studencu in ulica Pot na Orlek/.
- Na predlog občanov podajam naslednje tri predloge:
1. Komisija za tehnično urejanje prometa naj si ogleda tudi križišče pri Kavarni in predlaga
rešitve, menda je tudi že iz Agencije za varnost prometa prišla nova predlagana rešitev za
voznike, ki pripeljejo iz smeri železniške postaje in »zavijajo« na Javorniško cesto (Trnje) ter
imajo po logiki prednost pred vozili iz smeri Knežaka. S talnimi oznakami je potrebno
zagotoviti prosto prevoznost voznikom,ki pripelljejo po prednostni cesti iz smeri železniške
postaje in zavijaj oz. peljejo naravnost na Javorniško oz. smer Trnje
2. Povezano z zgornjim je tudi vprašanje varnosti prehoda iz Javorniške na Kolodvorsko cesto
preko Snežniške ceste. Problem je preglednost oz. vidnost prihajajočih vozil iz smeri
Radohove. Predlagam ogled, k večji varnosti pešcev bi pripomogla namestitev svetlobnih
odsevnikov v sam prehod.
3. Več občanov me je opozorilo na slabo stanje parkirišča – počivališča pred železniškim
nadvozom v Hrastju. Tu občasno parkira večje število vozil tudi kamionov. Ustavijo se zaradi
počitka, ogleda PVZ ali Primoža. To parkirišče služi tudi ob večjih prireditvah v organizaciji
PVZ-ja. V poletnem času, je gotovo ena WC kabina premalo. Prostor za počitek in parkiranje
je urejen. Sama vozna površina, uvoz iz smeri postaje, je v zelo slabem stanju, iz vozne
površine štrlijo že kamni. Potrebno bi bilo z robniki razmejiti vozno površino in parkirišče ter
zelenico, če jo želimo ohraniti, pa tudi videz urejenosti ni nepomemben. Pogosto se, zlasti v
sezoni parkira po zelenici. Nekatere predele, kjer se zadržuje voda, bi bilo potrebno tudi
zasuti. Vozno površino bi bilo treba zravnati, morda asfaltirati in zelenico urediti z robniki.
4.
Na odgovor glede prehoda za pešce posredujem pripombo vaščanov, ki so prebrali odgovor
na postavljeno pobudo:
»Vaščani še nismo opazili, da bi redarstvo merilo hitrost v Drskovčah v jutranjem času od 6.
do 7. ure v času šolske sezone (meritve so dopoldne in popoldne in to predvsem v času
turistične sezone).
Očitno občini Pivka ni pomembna varnost otrok. Menimo, da postavitev svetlobnega traku ne
bi bil tako velik strošek za občino, nam pa bi to predstavljalo sigurno večjo varnost predvsem
v zimskem času.«
Pridružujem se predlogu in menim, da bi namestitev svetlobnih teles v prehod izboljšala
prometno varnost na tem mestu.
5.
V zadnjem času opažamo večje število kaznivih dejanj – vlomov v stanovanjske objekte in
povzročitev premoženjske škode, tako npr. v Pivki, Košani in Petelinjah. Ugotovitev, da se
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varnostna situacija slabša je na dlani. Naša pobuda za stalno prisotnost policije v Pivki,
trenutno je glede tega aktualen le obvestilni znak na Snežniški cesti (Policija 150 m), pa je še
toliko bolj utemeljena. Ne bi bilo odveč sklicati svete vaških in trške skupnosti in preko njih
opozoriti občane na pozornost in sosedsko pomoč v smislu opazovanja dogajanja v naseljih
(npr. neznana vozila ipd.) in nadzora objektov v odsotnosti lastnikov. Glede na nastale
razmere bi bil koristen tudi sklic sosveta Policijske postaje Postojna in Občine Pivka.

Svetnica Majda Žužek je podala naslednje pobude in vprašanja (tudi v pisni obliki):
1.
Svetnica je pohvalila novoletno okrasitev v Pivki.
2.
Problem razkladanja na železniški postaji v Pivki je tako velik, da bi bilo potrebno
razmišljat o umiku iz Pivke. Obstaja lokacija pri Tovarni krmil. Tam je že železniški tir in
prostor. S tem bi rešili tudi promet: naložen tovornjak mora namreč, zaradi tehtanja, prevoziti
pot: industrijska cona – Pivka in po raztovarjanju ponovno Pivka – industrijska cona.
3.
Glede na našo umestitev v regionalni park, naturo, je vredno razmišljat o ponudbi
lokalnih pridelkov in izdelkov v obliki tržnice ali drugi primerni ponudbi.
4.
Otroci osnovne šole- vozači prihajajo z javnim prevozom v šolo že ob 7:15; pouk pa
pričenja ob 8:15. Ta čas je postal problematičen. Starši se pritožujejo, da otroci ne smejo v
šolo, zato hodijo celo v lokale in se sicer potepajo po Pivki. Potreben je dogovor z vodstvom
šole.
Jana Knafelc Strle je na seji povedala, da so osnovne šole glede šolskih prevozov zahtevale,
da se vse prihode avtobusov v Pivko organizira tako, da lahko otroci pridejo v šolo do 7.25
ure, ker takrat začnejo predure v višjih razredih ter interesne dejavnosti. Otrokom iz nižjih
razredov, ki nimajo interesnih dejavnosti je na razpolago jutranje varstvo, otrokom iz višjih
razredov pa sta na razpolago dve učilnici s prisotnostjo dežurnega učitelja, kjer se lahko otroci
družijo, delajo domače naloge, itd.
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da je bilo teh primerov
zadrževanja otrok v lokalih v mesecu septembru bistveno več kot danes, ker ni bilo še predur
in interesnih dejavnosti. Zadeva se je umirila z začetkom oktobra, ko so se urniki dokončno
dopolnili in uredili.
Svetnica je povedala, da je bila seznanjena, da naj bi v učilnicah z zagotovljenim
dežurnim učiteljem, le tega ne bilo. Otroci, da pustijo v učilnici torbo in so potem brez
nadzora.
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji predlagala, da se zadevo izpostavi
na Svetu zavoda ali pri vodstvu šole.
5.
Javor in problematika odpadkov. Kdaj bo sklican odbor glede tega velikega ekološkega
problema?
Svetnik Pavel Sedmak je podal pobudo, da se na novo uredi javno razsvetljavo pri
novogradnjah in sicer pri hišni številki Velika Pristava 16c ter na koncu Nadanjega sela, ko
pelje cesta za Šmihel.
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Svetnik Pavel Sedmak je podal pobudo, da se preveri ali drži informacija, da se na odpadu
v Veliki Pristavi dogaja, da stiskalnica stiska cel avtomobil, vključno z odpadnimi olje, katero
nato odteče v podtalnico.
Emanuela Lenarčič je na seji povedala, da je pristojna inšpekcijska služba lastniku odpada
izdala odločbo, da odstrani vse odpadke na tem območju in sicer do 31.12.2017.
Svetnik Luka Kaluža je v povezavi z odgovorom na njegovo pobudo iz prejšnje seje, v zvezi
z ustavljanjem tovornjakov na Postojnski cesti povedal, da se ne strinja z navedbo, da
parkiran tovornjak ne ovira prometa. Na eni strani imamo krožišče, na drugi nevarno križišče,
zato meni, da parkiran tovornjak ovira promet. Nadalje je povedal, da le hotel vprašati ali se
lahko postavi prometni znak, da je prepovedano parkirati in ustavljati.
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji dodatno argumentirala dani
odgovor.
Svetnik Luka Kaluža je v zvezi z zaprtjem trgovine na Kolodvorski 7, v Pivki, vprašal ali
se že ve kaj bo sedaj s prostorom.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da sta Občina Pivka in Pekarna Postojna d.o.o.
pred leti sklenili dogovor, znotraj katerega sta med drugim dogovorili, da je zaradi ureditve
parkirišča za potrebe občinske upravne stavbe in poslovno stanovanjskega objekta na
Kolodvorski cesti 7a, potrebno porušiti stari del pekarne, ker je objekt dotrajan. Glede na to,
da se v starem delu pekarne nahajajo sanitarije in del skladišča trgovine se je v dogovoru
Občina Pivka zavezala, da bo po rušitvi objekta izvedla prizidek k obstoječi stavbi na
Kolodvorski cesti 7a, v katerem bo na svoje stroške uredila nadomestne sanitarije in
garderobe za trgovino ter kolesarnico za stanovalce. Po zaprtju trgovine je Pekarna Postojna
d.o.o. ponudila Občini Pivka, da odkupi poslovni prostor. Občina Pivka se je odločila za odkup
poslovnega prostora, ker je bila cena odkupa nižja od stroškov izgradnje prizidka z ureditvijo
vsega dogovorjenega.
Svetnik Luka Kaluža je posredoval vprašanje vaščanov Velike Pristave kako bo v
prihodnje urejen dostop do gozdov, ki so v zasebni lasti, do katerih sicer pelje cesta, vendar
gre le ta čez zaščiteno območje vojašnice.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je bilo na sestanku dogovorjeno, da bo Občina
zagotovila izvedbo nadomestne poti, na stroške MORS-a, iz rente za sofinanciranje v
infrastrukturo. Do takrat bo lastnikom omogočen dostop, vendar na način, da za dostop preko
območja vojašnice pridobijo dovolilnico in sicer tako, da se najavijo.
Svetnik Pavel Sedmak je vprašal kdaj se bo uredilo parkirišče za občinsko upravno stavbo.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je se je izvedba zamaknila v prihodnost, ker
strošek ureditve ni tako nizek. Upa pa, da bo izvedba čim prej realizirana.
Svetnik Jadran Brožič je kot predsednik odbora za varstvo okolja povedal, da niti odbor niti
on kot predsednik ni prejel nobene pritožbe ali vprašanja glede okoljske problematike s strani
občanov. Zato sklepa, da so v občini Pivka idealni pogoji za bivanje.
Svetnik Ernest Margon je predlagal, da naj okoljsko problematiko, ki je obravnavana na
sejah občinskega sveta obravnavajo pristojni občinski odbori.
Svetnik Edvard Štavar je povedal, da je bil seznanjen, da naj bi se zaradi pritiskov lokalnih
civilnih iniciativ zmanjšal obseg vojaških vaj na vadbišču Poček, posledično pa naj bi bil ta
ukinjen obseg prenesen na vadbišče Bač. Zadnjega pol leta je zaznati, da na vadbišču Bač
potekajo vaje vsak dan. Sprašuje ali ima pravilne informacije.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je bil državni DPN na območju Poček
razveljavljen, z enoletnim zamikom. Meni, da bo to dobra lekcija pristojnim ministrstvom, da se
postopkov za sprejem DPN lotevajo previdnejše. Župan je povedal, da o konkretnem prenosu
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obsega vojaških vaj iz območja Poček na Bač ni bil seznanjen. Nadalje je še povedal, da bo
Občina še naprej apelirala, da se uredi cesta Zagorje-Bač.
Svetnik Andrej Sedmak je v zvezi s tematiko samooskrbe v javnih zavodih povedal, da
se je o tej zadevi temeljito razpravljalo v komisiji imenovani za obravnavo te zadeve. Povedal
je, da ponovno podaja pobudo, da naj Občina spodbudi, da bi na primer posameznik
vzpostavil in vodil neko prodajno mrežo vseh ponudnikov kmetijskih izdelkov naše občine,
tako večjih ponudnikov kot tistih najmanjših.
Svetnik Andrej Sedmak je pohvalil novoletno okrasitev v Pivki. Pogreša pa dogajanje v
Pivki in meni, da ga je premalo. Podal je pobudo, da bi se zagotovilo finančno spodbudo
raznim organizacijam ali društvom, da zato lažje prevzamejo pobudo za organizacijo raznih
dogodkov v tem prazničnem času.
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da v kolikor bi kakšno
društvo ali skupina izrazila željo po organizaciji tovrstnih dogodkov jih bo Občina podprla, tudi
v finančnem smislu.
Jana Knafelc Strle je na seji povedala, da ima Občina odprt javni razpis za sofinanciranje
prireditev, na podlagi katerega bo Občina sofinancirala cca 10 prireditev od 20. decembra do
vključno prvih dni v januarju. Gre predvsem za prireditve, ki jih organizirajo vaške skupnosti ali
vaška društva.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je Občina pred leti že nudila sofinanciranje
stroškov prireditev na silvestrovo, vendar pravega odziva s strani obiskovalcev ni bilo.
Praznovanje je bilo organizirano s strani PGD Pivka, pa s strani Balinarskega kluba Orlek, itd.,
vendar zaradi slabega obiska ni bilo novih interesentov za prevzem organizacije tovrstne
prireditve.
Župan Robert Smrdelj se je ob koncu leta zahvalil za sodelovanje tako občinski upravi,
članom vaških in trške skupnosti ter članom občinskega sveta. Vsem je zaželel lepe praznike
in srečno novo leto.

Ad 9.) Razno
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.

Zapisala:
Jana Lemut

ŽUPAN
Robert Smrdelj

___________________________________________________________________________
2.1.-11

