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OBČINA PIVKA 
OBČINSKI SVET 
 
 
 
 
Štev.:  9000-__/2017 
Dne:   __. _____________ 2017 
 
 
 
 

Občinski svet Občine Pivka je na svoji 18. seji dne __.__.2017 sprejel 
 
 
 
 
 

S K R A J Š A N I   Z A P I S 
 
 

17. seje Občinskega sveta Občine Pivka, 
ki je bila v sredo, dne 18.10.2017 ob 17.30 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 in Siniša Čeligoj 

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

Tadeja Zadelj, Jana Knafelc Strle, Emanuela Lenarčič in Jana Lemut 
 
PRISOTNI NOVINARJI: / 
 
 
 
 
 
Sejo je vodil župan Robert Smrdelj. Pozdravil je vse gledalce kabelske televizije, občinsko 
upravo, svetnike in svetnice in ostale prisotne.   
 
Na začetku seje je bilo prisotnih 16 svetnikov. 
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Ad 1.) Sprejem dnevnega reda 

 
 
 
Dnevni red je bil posredovan z vabilom za sejo. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlagani dnevni red na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) sprejel naslednji dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Pivka 
3. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka 
4. Sklep o imenovanju kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije in 

elektorjev za volitve v Državni svet Republike Slovenije  
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine 

Pivka – dopolnitev stališč do pripomb zaradi dodatne javne razgrnitve 
6. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi dela nepremičnin v k.o. Narin 
7. Sklep o določitvi cene programa predšolske vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka   
8. Pobude in vprašanja svetnikov 
9. Razno 

 
 
 

Ad 2.) Potrditev zapisnika 16. 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 16. redne seje na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) skrajšan zapis 16. seje 
občinskega sveta.  
 
 
 

Ad 3.) Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka 
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sejo in na seji. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Boris Rebec je povedal, da 
je komisija v roku prejela in obravnavala predloge za predsednika, namestnika predsednika, 
člane in namestnike članov občinske volilne komisije. 
Nadalje je povedal, da je komisija soglasno sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da 
se v občinsko volilno komisijo imenujejo: 
• predsednik:   Cvetka Rebec  
• namestnik predsednika:   mag. Darja Morelj   
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1. član:   Tamara Bergoč  
namestnik:  Irena Kristan 

2. član:   Cintia Kosmačin 
namestnik:  Edmund Julijan Srebot 

3. član:   Mato Karačić      
namestnik:  Ivan Penko. 

 
V razpravi je sodeloval:  Ernest Margon. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je je dal predlog komisije na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih16 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o imenovanju 
Občinske volilne komisije Občine Pivka: 
1.  
V Občinsko volilno komisijo Občine Pivka se imenujejo: 

 predsednik:   Cvetka Rebec, Narin 12, 6257 Pivka 
 namestnik predsednika:  mag. Darja Morelj, Gornja Košana 7, 6256 Košana  

1. član:   Tamara Bergoč, Slovenska vas 1c, 6257 Pivka   
  namestnik:   Irena Kristan, Trnje 74, 6257 Pivka 

2. član:   Cintia Kosmačin, Šmihel 23, 6257 Pivka 
  namestnik:   Edmund Julijan Srebot, Petelinje 46b, 6257 Pivka 

3. član:   Mato Karačić, Kolodvorska cesta 14a, 6257 Pivka  
 namestnik:   Ivan Penko, Gradec 3, 6257 Pivka. 

2. 
Mandat članov traja 4 leta. 
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem 
uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 03201-20/2013, z dne 17. 10. 2013. 

 
 
 
Ad 4.) Sklep o imenovanju kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije in 

elektorjev za volitve v Državni svet Republike Slovenije 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo in na seji. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
I.  
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Boris Rebec je povedal: 
-  da je komisija v roku prejela dva predloga za kandidata za člana Državnega sveta RS, 

vendar eden predlog ni imel podpisov 5-ih svetnikov predlagateljev, kot to določajo Pravila 
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev 
kandidata za člana državnega sveta (Uradni list št. 101/13), 

-  da je po razpravi komisija sprejela sklep, da izloči predlog kateri nima podpisov 5-ih 
svetnikov predlagateljev,  

-  da je komisija sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da za kandidata za člana 
Državnega sveta RS imenuje Roberta Smrdelj, Slovenska vas 3, 6257 Pivka. 
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II.  
Nadalje je predsednik komisije Boris Rebec povedal: 
- da je komisija v roku prejela pet predlogov za dva elektorja za volitve v  Državni svet RS, 
- da je komisija sprejela sklep, da izloči predlog kateri nima podpisov 5-ih svetnikov 

predlagateljev, 
- da je komisija sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da za elektorja za volitve v 

Državni sveta RS imenuje Ester Maver, Kal 6a, 6257 Pivka in Ireno Sušelj Šajn, Trnje 119, 
6257 Pivka. 

 
 
V razpravi sta sodelovala:  Boris Rebec in  Ernest Margon. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je je dal predlog komisije na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji SKLEP: 

1.  
Za kandidata za člana državnega sveta Republike Slovenije se imenuje: 
- Robert Smrdelj, Slovenska vas 3, 6257 Pivka 
2.  
Za elektorja za volitve v državni svet Republike Slovenije se imenujeta: 
- Ester Maver, Kal 6a, 6257 Pivka 
- Irena Sušelj Šajn, Trnje 119, 6257 Pivka. 
3. 
Sklep velja takoj. 

 
 
 

Ad 5.) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu 
občine Pivka – dopolnitev stališč do pripomb zaradi dodatne javne razgrnitve 

 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Tadeja Zadelj.  
 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik statutarne komisije Miha Smrdelj je povedal, da je komisija soglasno sprejela 
sklep, da predlaga občinskemu svetu v sprejem Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
občinskem prostorskem načrtu občine Pivka – dopolnitev stališč do pripomb zaradi dodatne 
javne razgrnitve s pripombo, da se vlagatelju pripombe na stališče št. 17_3 in posredno na št. 
10 ugodi, v kolikor se z navedenim strinja ZGS  in KPPPJ. 
 
Predsednica odbora za komunalno dejavnost Jožica Šuštaršič je povedala, da je odbor 
predlog obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu v sprejem Odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Pivka – 
dopolnitev stališč do pripomb zaradi dodatne javne razgrnitve s pripombo, da se vlagatelju 
pripombe na stališče št. 17_3 in posredno na št. 10 ugodi, v kolikor je uskladitev možna v 
trenutnem postopku sprejema Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem 
prostorskem načrtu občine Pivka. 
 
 
Razprave ni bilo. 
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Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka na glasovanje s tem, da se na podlagi preveritve 
pripomb statutarne komisije in odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora v stališča 
med tehnične popravke občine Pivka doda:« pobudo št. 3500-42/2013 se uskladi glede na 
mnenje ZGS«.   
 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Pivka – 
dopolnitev stališč do pripomb zaradi dodatne javne razgrnitve s tem, da se na podlagi 
preveritve pripomb statutarne komisije in odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora 
v stališča med tehnične popravke občine Pivka doda:« pobudo št. 3500-42/2013 se uskladi 
glede na mnenje ZGS«.   
 
 
 

Ad 6.) Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi dela nepremičnin v k.o. Narin 
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Emanuela Lenarčič. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica odbora za komunalno dejavnost Jožica Šuštaršič je povedala, da je odbor 
predlog obravnaval in predlaga občinskemu svetu njegov sprejem. 
 
 
Razprave ni bilo. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 
1. člen 
Občinski svet Občine Pivka ugotavlja, da je izkazana javna korist za razlastitev nepremičnin:  
- del nepremičnine z ID znakom 2498 185/4 (parc. št. 185/4 katastrske občine 2498 Narin) in  
- del nepremičnine z ID znakom 2498 188/5 (parc. št. 188/5 katastrske občine 2498 Narin),  
zaradi rekonstrukcije občinske ceste LC 315 050, odsek LC 315 051, v skladu s projektom 
»Rekonstrukcija lokalne ceste LC 315 050, od križišča s cesto JP 816641 do centra vasi 
Narin«.  
2. člen 
Nepremičnine se razlastijo v delu oziroma minimalnem obsegu, določenem v skladu z 
načrtom parcelacije, ki bo izdelan na podlagi PZI projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 
315 050, od križišča s cesto JP 816641 do centra vasi Narin«, ki ga je izdelalo podjetje Biro 
Obala d.o.o. iz Kopra, št. projekta PZI 116/07-1, junij 2008.  
3. člen 
Ta 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 7.) Sklep o določitvi cene programa predšolske vzgoje v Vrtcu Košana  

in Vrtcu Pivka 
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
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 predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa. 
 
Predsednica odbora za finance in proračun Irena Sušelj Šajn je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval in predlaga občinskemu svetu njegov sprejem. 
 
 
Razprave ni bilo. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji Sklep o določitvi cen 
programa predšolske vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka: 
 
1.  
Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka od 1. decembra 2017 dalje 
znašajo mesečno na otroka:  
a. PRVO STAROSTNO OBDOBJE (OD 1 DO 3 LET) 
celodnevni program    460,00 EUR    
b. DRUGO STAROSTNO OBDOBJE (OD 3 DO 6 LET) 
celodnevni program    347,46 EUR  
2.  
Ekonomska cena za prvo starostno obdobje znaša v Vrtcu Košana  475,59 EUR v Vrtcu Pivka 
pa 477,24 EUR. Iz proračuna se krije razlika v višini 17,24 EUR za Vrtec Pivka oziroma 15,59 
EUR za Vrtec Košana. Ekonomska cena za drugo starostno obdobje znaša v Vrtcu Košana 
347,46 EUR v Vrtcu Pivka pa  359,89 EUR. Iz proračuna se krije razlika v višini 12,43 EUR. 
3.  
Cena cicibanovih uric, ki bremeni občino znaša 7,00 EUR na uro. Del cene cicibanovih uric, ki 
ga prispevajo starši znaša 1,50 EUR na uro.  
4.  
Starši krijejo del cene dnevnega, v katerega je vključen otrok skladno s pravilnikom, ki ureja 
plačilo staršev za programe v vrtcih.  Plačilo staršev se spremeni, če je prisotnost otroka v 
vrtcu manj dni kot je delovnih dni v mesecu. Če je otrok prisoten manj dni se plačilo zmanjša 
za stroške živil drugi zaporedni dan otrokove odsotnosti in prejetega obvestila staršev, da bo 
otrok odsoten. Plačilo za stroške živil se zmanjša sorazmerno s plačilom deleža cene vrtca, ki 
je določena z odločbo o višini plačila. Stroški živil znašajo za celodnevni program za 1,75 
EUR. 
5.  
V primeru daljše odsotnosti 20 delovnih dni ali več skupaj zaradi bolezni se plačilo zmanjša in 
sicer se staršem sorazmerno odšteje živila ter obračuna oskrbnino v višini 25 plačila % 
določenega z odločbo. Starši morajo upravi vrtca dostaviti zdravniško opravičilo. 
 
 



Občina Pivka                                                                                                     18. seja Občinskega sveta  

___________________________________________________________________________ 
2-8 

 

6.  
Čas, ki ga otrok preživi v vrtcu pred ali po koncu delovnega programa (ko vrtec še ne prične 
ali zaključi  s programom) se zaračuna kot nadura. Izračuna se iz povprečne cene in znaša 
6,00 EUR.  
7.  
Starši lahko otroka med koledarskim letom izpišejo iz vrtca za določen čas in sicer od 1. junija 
do 31.avgusta. Najmanjše obdobje izpisa je en mesec, največ pa dva meseca. Izpis za 
določen čas se lahko začne ob predhodni 15 dnevni napovedi v upravi vrtca. Znižanje cene v 
primeru začasnega izpisa oz. rezervacije velja tudi za drugega otroka, vendar se rezervacija 
obračuna samo od deleža, ki ga plačajo starši.   
8.  
V času, ko je otrok začasno izpisan iz vrtca plačajo starši rezervacijo v višini 50% prispevka iz 
plačilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca. 
Razliko med plačilom rezervacije staršev in ceno programa znižano za sorazmerni del 
stroškov neporabljenih živil, zagotavlja občina. To razliko zagotavlja občina tudi za otroke, ki 
ne obiskujejo v vrtca v občini Pivka imajo pa v njej stalno bivališče, skupaj z enim od staršev.   
9.  
V primeru, ko starši pravočasno oddajo vlogo in je otrok vključen v vrtec, pristojni Center za 
socialno delo pa še ni izdal odločbe, se staršem subvencija za vrtec prizna tudi v obdobju 
dejanske vključitve.    
10.  
Vrtec izstavi občini mesečni obračun do vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec. Obračun 
mora vsebovati sledeče podatke: 
• število otrok v posameznem programu 
• delež sredstev zbranih od staršev in seznam otrok z zneskom, ki ga morajo poravnati 

starši 
• obračun prostih mest in obračun mest zaradi znižanega normativa v oddelku 
• obračun dodatnih stroškov  
• obračun razlike med ekonomsko ceno in ceno za starše 
• seznam otrok skupaj s številko odločbe pristojnega centra za socialno delo.   
11.  
Sklep velja takoj, uporablja pa se od 01.12.2017 dalje. 
 
 
 

Ad) 8. Pobude in vprašanja 
 
 
 
Svetnica Irena Sušelj Šajn je vprašala ali so v okviru javnega razpisa za izgradnjo omrežja 
javne razsvetljave predvidena denarna sredstva tudi za izgradnjo na območju Trnje - Klenik 
(spodnja ulica). 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se bo preverilo. 
 
Svetnik Andrej Sedmak je glede na to, da je bilo že pred časom planirano asfaltiranje dela 
ceste na Jurščah, vprašal kdaj je predvidena realizacija.  
 
Svetnik Andrej Sedmak je povedal, da je Agrarna skupnost Juršče prejela opozorilo s strani 
pristojne inšpekcijske službe, ker se na njenem zemljišču odlaga odpadke. Lastniki agrarne 
skupnosti so zadevo sanirali (odstranili kupe odpadnih vej). Posredoval je vprašanje občanov 
in sicer kako je zakonsko urejeno odlaganje gradbenega materiala, kamenja, odpadnih vej, 
listov itd. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je za večje količine gradbenega materiala 
urejena deponija v PVZ-ju, ki je urejena z namenom zasipanja depoja z ustreznim gradbenim 
materialom.  Manjše količine gradbenega materiala  se lahko odda v zbirnem centru (npr. 
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material, ki nastane zaradi obnove kopalnice), zeleni odrez se tudi odda v zbirnem centru, 
zanj pa se lahko uredi tudi doma kompostnik. 
 
Svetnik Jadran Brožič je vprašal ali je kaj novega glede njegove pobude, da Občina apelira 
na Banko Intesa Sanpaolo d.d. (Banka Koper d.d.), da namesti nov bankomat. 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da je banka Občino pisno 
obvestila, da bo bankomat pregledala tehnična servisna služba in v kolikor se ugotovijo 
pomanjkljivosti delovanja bankomata, jih bodo v čim krajšem roku odpravili, zamenjava 
bankomata pa bo izvedena v roku dveh let, kot predvideva dvoletni načrt zamenjave 
bankomatov v njihovi banki. 
 
Svetnik Jadran Brožič je opomnil svetnike na še eno podražitev vode v naslednjem mesecu. 
Razlika v podražitvi za občane Občine Pivka in občine Občine Postojna bo znašala 1 €/m3 na 
člana. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je razlika med občinama zato, ker je obračun 
narejen za vsako občino posebej. Strošek lastne cene je sicer enoten, sicer pa se stroški 
infrastrukture delijo. Razlika izhaja iz tega, da ima občina Pivka novejšo infrastrukturo ter 
večje povprečne stroške vzdrževanja, zaradi manjšega sistema kot ga ima občina Postojna, 
kar zadeva vode. Največja razlika pa nastaja pri stroških povezanih s čiščenjem odpadnih 
voda. Postojnska čistilna naprava deluje za sistem cca 10.000 enot, Pivška pa za sistem 
3.000 enot. 
Svetnik Jadran Brožič je povedal, da je seznanjen s povedanim, vendar ne ve ali je bila 
odločitev občinskega sveta o povišanju cen upravičena. 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da uporabniki morajo plačati strošek vode, sicer ga je 
potrebno pokriti iz občinskega proračuna. Svetniki lahko podajo predlog, da se v proračunu 
nameni sredstva za kritje stroškov. 
V razpravi so sodelovali: Edvard Štavar, Luka Kaluža, Boris Rebec, Irena Sušelj Šajn, 
Majda Žužek in Ernest Margon. 
 
Svetnica Katarina Zafran je izrekla pohvalo idejnemu vodju organizacije sprejema košarkarja 
Matica Rebec v Krpanovem domu. 
 
Svetnica Katarina Zafran je podala pobudo, da Občina Pivka postane bolj aktivna na 
družbeno socialnih omrežjih, npr. na FB. 
 
Svetnica Katarina Zafran je povedala, da je Občina že seznanjena s problematiko 
stanovalcev na Postojnski 16b, v Pivki. Na Občino je bila podana pritožba zoper družine na 
tem naslovu. Občina je odgovorila na pritožbo, da upravnik izjavlja, da v zadnjem času zoper 
družine ni bilo pritožb, kar pa ne drži. Povedala je, da ima fotografijo obvestila upravnika z dne 
30.6.2017 s katerim poziva vse stanovalce k upoštevanju hišnega reda. Nadalje je povedala, 
da se stanovalci tega vhoda, družine ne upajo več pozivat k upoštevanju pravil, ker sledijo 
posmehi, pa tudi na parkirišču se zna kmalu kaj zgodit. Situacija naj bi se v zadnjih 10-14 –ih 
dneh sicer umirila, kar pa ne pomeni, da se zadeve ne bodo ponavljale. Predlaga, da se pri 
upravniku preveri zakaj je izjavil, da ni bilo pritožb, 30.6.2017 pa je stanovalce pozival k 
upoštevanju hišnega reda. Meni, da »razjarniki« ne sodijo na glavno ulico v Pivki in, da si vsak 
»socialno problem« ne more sam izbirati kje bo živel. 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da zadevo vodi Jana Lemut,  da 
pa je stanovanjska problematika specifična problematika, in zato o konkretni zadevi ni možno 
popolnoma javno razpravljati, zato se bo reševala znotraj pristojnih občinskih služb in ne na 
seji občinskega sveta. V stanovanjskih objektih morajo stanovalci upoštevati hišni red, zakon 
o varstvu javnega reda in miru in v kolikor temu ni tako, so na podlagi prijave pristojne službe 
dolžne ukrepati. Meni, da je nekoga sodit, da je socialni problem, nepravično. 
 
Svetnica Majda Radivo se je zahvalila za prometni znak »prepovedano za promet razen za 
stanovalce« na stranski cesti v Dolnji Košani, ki je zelo pripomogel k umirjanju prometa. 
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Svetnica Majda Radivo je podala pobudo, da se pri igrišču v D. Košani postavi prometni 
znak prepovedano parkiranje tovornjakov in avtobusov, ker se sedaj vozniki le teh sklicujejo, 
da nimajo prepovedi parkiranja. 
 
Svetnica Majda Radivo ja vprašala ali je predvidena kakšna sanacija ceste od odseka za 
industrijske cono do križišča Divača – tovarna krmil. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je že izdelan PZI. Ker pa je bil narejen že pred 
nekaj leti se sedaj dela preverba projekta. Potekajo usklajevanja z novo katastrsko mapo.  
DRSC skupaj z občinsko upravo vodi postopke za odkup potrebnih zemljišč, zaradi širitve 
cestišča. Realno je pričakovati začetek del že v prihodnjem letu. 
 
Svetnica Majda Radivo je povedala, da so se ji straši osnovnošolskih otrok pritožili, da je 
zjutraj pred pošto v Krpanovem domu parkiran dostavni tovornjak, zato morajo po cesti do 
šole z avtomobilom kar po pločniku. 
Svetnik Ernest margon je povedal, da je bil pred dnevi ogled Pivke z namenom priprave 
Celostna prometne strategije, kjer je bil ta problem tudi izpostavljen. Dejansko se promet 
ustavi, ko vozilo pošte dvakrat dnevno parkira pred Krpanovim domom. Potrebno bo poiskati 
rešitev. 
Svetnica Majda Radivo je posredovala vprašanje VS Drskovče zakaj se je ustavila gradnja 
otroškega igrišča. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je izgradnja igrišča v teku, vendar izvajalci 
zaključujejo dela drugje oz. tam kjer je to bolj potrebno. 
 
 
Svetnik Siniša Čeligoj je sejo zapustil ob 19.05 uri. 
 
 
Po razpravi vezani na pobudo svetnice Majde Radivo, glede sanacije odseka ceste 
industrijska cona - križišče Divača – tovarna krmil, je dal župan Robert Smrdelj na 
glasovanje naslednji predlog Sklepa: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka predlaga Direkciji RS za infrastrukturo, da se pristopi k 
rekonstrukciji državne ceste R3-622-6848 Goriče – Kal od km 0,000 do km 12,260 in sicer 
tako, da bo to dvopasovna cesta v širini min 6,5m po kateri bo omogočen neoviran promet 
tovornih vozil. 
2.  
Ta sklep velja takoj. 
Občinski svet je predlog SOGLASNO (prisotnih15 svetnikov) sprejel. 
 
 
Svetnica Jožica Šuštaršič je kot predstavnica Občine Pivka v svetu javnega zavoda  
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna povedala, da se je svet v tem mandatu sestal 
na dveh sejah. Povedala je, da je svet na zadnji seji obravnaval polletno realizacijo, 
predvidene investicije, med drugim investicijo obnove prostorov za izvajanje nujnih reševalnih 
prevozov in dežurno službo. Občina Pivka in Občina Postojna sta Dogovor o izvedbi te 
investicije podpisala 15.9.2017. Stroške investicije (gradbena dela) bodo znašala cca 
640.00,00 €, stroški opreme pa cca 120.000,00 €. Občina Pivka in Občina Postojna bosta 
financirali stroške gradbenih del v sorazmerju z ustanoviteljskim deležem, ZD Postojna pa bo 
financiral stroške opreme iz lastnih sredstev.  
 
 
Svetnica Majda Žužek je izrazila zahvalo za napredovanje gradbenih del po Snežniški cesti. 
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Svetnica Majda Žužek je podala naslednje pobude in vprašanja (tudi v pisni obliki): 
1.  
Cesta Pivka – Parje je posebej v vikendu zelo nevarna, ker udeleženci ne upoštevajo 
dovoljene hitrosti. Prosimo, da bi pristojni organi izvajali kontrolo prometa. 
2.  
V Pivki-  Radohovi  je prostor, ki je namenjen športnemu igrišču. Že veliko let ga čakamo.  
Ob tem ne gre le za šport, pomembno  je druženje in prijateljstvo, ki se ob tem krepi.  Skupni 
prostor prinaša mnoge pozitivne učinke na posameznika in družbo.  Lepo prosimo, da 
občinska uprava pospeši postopek za izgradnjo zelo potrebnega igrišča in tako pokaže 
skrb za mladi rod. 
3.  
Pivka, Kolodvorska ul. je v zelo slabem stanju. Lahko rečemo, da je neurejena.  Občina naj 
apelira na vodstvo Slovenskih železnic, da pristopijo k prenovi. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je načrtovana izgradnja izvennivojskega 
podhoda za na peron. Povedal je, da je bil pred dnevi sklican tudi sestanek s Slovenskimi 
železnicami, na temo celovita ureditev prometa in parkirnih mest, na lokaciji železniške 
postaje. Upa, da bo dogovor realiziran v doglednem času. 
4.  
Na Kosovelovi ul. se podira podporni zid, ki je sicer v privatni lastnini, a je postal nevaren. 
5.  
V okviru odbora za sanacijo  zelo nevarnih odpadkov propadlega podjetja Javor sem 
kot svetnica pripravljena sodelovati! 

 
 
Svetniška skupina N.Si Ernest Margon in svetnica Majda Žužek sta podala naslednje 
pobude in vprašanja (tudi v pisni obliki): 
Najprej pohvala za table, ki označujejo območje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera 
in so prav na mestih, kjer je bilo v prejšnji državi prepovedano gibanje tujcev, konkretno le 
nekaj sto metrov iz Pivke. 
Tudi odgovor na vprašanje zastavljeno na zadnji seji glede zagotavljanja varnosti v Občini 
Pivka zaradi številnih vlomov /zadnji pretekli teden sredi Pivke/, pa tudi poslabšanja prometne 
varnosti, je  ustrezen in ga kot predsednik Trške skupnosti Pivka podpiram, saj je res potrebno 
zagotoviti stalno prisotnost policijske patrulje v Občini Pivka. 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da bo Občina začela z 
zaprosili po zagotovitvi 24-urne prisotnosti policijske patrulje na območju naše občine, ker je v 
zadnjem času zaznati porast vlomov, vandalizma, itd.  

1. Problematika odpadkov Javor Pivka 
Glede propadajočih sodov z lepili in drugimi nevarnimi odpadki je bila v medijih informacija, da 
jih bodo delno odstranili, kolikor bo dopuščala količina denarja v stečajni masi. V imenu civilne 
iniciative v ustanavljanju »Varna Pivka« sprašujem: Občane skrbi, kakšno je varovanje 
nevarnih odpadkov v kompleksu podjetja Javor sredi Pivke, saj vemo iz izkušenj z 
Vrhnike, da so v primeru izrednega dogodka lahko posledice katastrofalne za okolico in 
prebivalce.  
2. Posek dreves 
Posek dreves ob Postojnski cesti in pri vrtcu Mavrica je spodbudil številna vprašanja med 
občani. Glavno je ali in kdaj bodo nadomeščena posekana drevesa. V Sloveniji se je prav v 
zadnjih mesecih posekalo v mestnih središčih veliko dreves. Vemo za vlogo dreves v mestih 
za čiščenje zraka, hlajenje in vlaženje zraka, nudijo pa tudi v poletni vročini tako zaželjeno 
senco. Upamo, da se ta trend v Pivki ne bo nadaljeval, ampak bomo priča nasaditvi,  
vzdrževanju dreves in njihovemu ohranjanju. Mesta brez dreves so kot telesa brez duše. 
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Seveda pa ne smemo pozabiti na nasaditev dreves ob Kolodvorski cesti, ki je vsekakor 
pohvalna poteza. 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da je zasaditev na 
Postojnski cesti planirana v bližnji prihodnosti, je pa narejen tudi plan zasaditve dreves na 
območju celotnega mesta Pivka, z namenom povečanja ozelenitve mesta, ker je bilo veliko 
dreves ob žledu uničenih. 
3. Optično omrežje - Član sveta TS Pivka iz Hrastja me je opozoril, da so problemi glede 
priključkov na optično omrtežje in sem v imenu TS Pivka urgiral z naslednjim sporočilom 
izvajalcu del -  podjetju Vahta: 
Spoštovani, na vas se obračam kot predsednik Trške skupnosti Pivka, v sklopu katere je tudi 
del naselje imenovan Hrastje - sedaj z uličnim sistemom. Prebivalci tega dela Pivke so me 
prosili, da vam posredujem naslednjo pripombo na priklapljanje objektov  v tem delu Pivke na 
optiko. 
Trenutno potekajo dela na optičnem omrežju v Hrastju in se priklaplja objekte, katerih 
gospodinjstva so izrazila željo za priklop. Dobil pa sem nekaj pritožb občanov, da nekatera 
gospodinjstva  do sedaj  niso dobila ponudb za priklop s strani upravljavca optičnega omrežja. 
Zadevo sem preveril na terenu in ugotovil, da skoraj cela ulica Pot na Kal ni dobila ponudb.  
Pošiljam vam seznam hišnih številk v delu zaselka Hrastje, ki niso dobile vabila za priključitev 
na optično omrežje: Ulica Pot na Kal,  hišne številke 1, 2, 3, 7, 7a,8., 9 in 11. 
Vsem navedenim gospodinjstvom bi bilo potrebno poslati ponudbe za priključitev na optično 
omrežje, ker jih do sedaj niso prejela!. 
Hvala za razumevanje in upam na ureditev predstavljene problematike. 

Predsednik Trške skupnosti Pivka 
Ernest Margon 
Prosim,če lahko urgirate za ureditev problema priključitve. 

Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da se bo zadevo 
preverilo. 
4. Proračun 2018 
Kmalu bo začelo oblikovanje proračuna za naslednje leto. Nekaj predlogov:  
- Predlagamo, da se razmisli in ponovno uvede možnost abonmaja za obisk gledaliških 

predstav, kar so imeli občani Občine Pivka do pred nekaj leti. To je lahko prispevek h 
kulturnemu življenju v občini. 

- Po sklepu komisije za tehnično urejanje prometa z dne 14. 9.2016 je predvidena 
namestitev montažne hitrostne ovire na zgornji strani avtobusnega postajališča, potrebno 
je le zagotoviti sredstva. Glede na dejstvo, da številni vozniki namesto zmanjšanja hitrosti 
iz smeri krožišča po Prečni ulici od sedanje hitrostne ovire še pospešijo, je varnost zlasti 
otrok, ki čakajo na prevoz po končanem pouku, izjemno ogrožena. Enako velja za 
voznike, ki na območju umirjenega prometa (iz smeri Vrtec Mavrica pogosto krepko 
prekoračujejo dovoljeno hitrost in s tem ogrožajo varnost prometa na tem občutljivem 
območju. Bognedaj, da se zgodi kakšna nesreča. 

- Podporni zid ob cesti od vojašnic v Veliko Pristavo je pred vasjo potreben obnove in 
utrditve. O tem je obveščena občinska uprava, opravljen je bil tudi ogled.  

 

Svetnik Boris Rebec je glede pobude, ki jo je podal na zadnji seji: 
“Pobuda za ureditev odstavnega pasu pri vojašnici v Pivki, kjer je odcep za Veliko Pristavo, 

ker bi prispeval k zmanjšanju števila prometnih nesreč (pretežno z gmotno škodo), ki se zgodijo 

na tem cestnem odseku. Meni, da so povodi za nesreče razstavljeni eksponati vojašnice (tanki). 

Podal je pobudo, da se vojašnico pozove, da tanke umakne oz. jih prestavi stran od ceste.«, 
in glede na naslednji prejeti odgovor: 
»Občina Pivka bo zaprosila za podatke o številu prometnih nesrečah Policijo. V kolikor bodo 

podatki o številu prometnih nesreč resnični, bomo zadevo predali na Direkcijo RS za 

infrastrukturo, katera je pristojna za upravljanje državnih cest.”, 
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povedal, da je bil najbrž napačno razumljen. 
Nadalje je povedal, da je bilo na tem cestnem odseku veliko število prometnih nesreč, vendar 
jih udeleženci uredijo brez vednosti policije, zato podatek o številu prometnih nesreč ne bo 
zadosten za začetek postopka ureditve zavijalenga pasu. Njegova pobuda je bila mišljena 
tako, da se vojašnico pozove, da umakne tanke stran od ceste. 
 
Svetnik Boris Rebec je opozoril na ureditev novih parkirišč na Postojnski cesti v Pivki. Meni, 
da je med mesti predvidenimi za zasaditev dreves premalo prostora, da bi bilo mogoče 
parkirati dva avtomobila. 
 
Svetnik Boris Rebec je glede na dane pobude, da se uredi novo igrišče v delu Pivke – 
Radohova vas, da se zasadi drevesa, da se uredi zidove ter uredi zelenice, vse po mestu 
Pivka, opozoril, da je potrebno urejate zadeve tudi po vaseh in ne le v Pivki. 
 
Svetnik Boris Rebec je glede predvidene postavite ležečega policaja pred podružnico 
Osnovne šole v Šmihelu povedal, da bodo na ta način kaznovani predvsem vaščani Narina, k 
umirjanju prometa pa ne bo veliko pripomogel. Meni, da bi ga bilo potrebno postaviti  moral ali  
prej ali malce kasneje na cesti, ne pa tik pred šolo. 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da so največje hitrosti iz 
smeri Narin – Šmihel. Iz smeri Nadanje selo pa je že postavljen prometni znak stop. 
 
Župan Robert Smrdelj je v zadevi problematike odpadkov Javor Pivka predlagal, da se 
skliče skupno sejo odbora za varstvo okolja in odbora za gospodarstvo, na katero se vabi 
predstavnike Banke Koper, policije, inšpekcijske službe, itd. 
Člani sveta so s predlogom soglašali. 
 
 
 

Ad 9.) Razno 
 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.35  uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:             Ž U P A N 
Jana Lemut                    Robert Smrdelj 


