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

Občinski svet Občine Pivka je na svoji 19. seji dne __.__.2017 sprejel 
 
 
 
 

S K R A J Š A N I   Z A P I S 
 
 

18. seje Občinskega sveta Občine Pivka, 
 

ki je bila v četrtek, dne 16.11.2017 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, Tadeja Zadelj, Natalija Vilhar, Jana Lemut,  
 
PRISOTNI NOVINARJI: Helena Race, Primorske novice 
 
 
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 17 svetnikov. 
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Ad 1.) Sprejem dnevnega reda 

 
 
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da se doda točka: 

- Sklep dodatnem financiranju otrok s posebnimi potrebami v vrtcih in sicer se 
obravnava kot točka 6, preostale še preštevilčijo. 

 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlagani dnevni red skupaj s predlagano dopolnitvijo  na 
glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 17 svetnikov) sprejel naslednji dnevni red: 
 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Pivka 
3. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2018 – osnutek  
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka – 

skrajšani postopek  
5. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka – prva obravnava  
6. Sklep dodatnem financiranju otrok s posebnimi potrebami v vrtcih 
7. Pobude in vprašanja svetnikov 
8. Razno 

 
 

Ad 2.) Potrditev zapisnika 17. 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 17. redne seje na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) skrajšan zapis 17. seje 
občinskega sveta.  
 

 
 

Ad 3.) Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2018 – osnutek 
 
 
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. 
 
Predsednica odbora za finance in proračun Irena Sušelj Šajn je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga v sprejem odlok o proračunu 
Občine Pivka za leto 2018, v prvi obravnavi, skupaj z vsemi prilogami. 
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Predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Andrej Sedmak je 
povedal, da je odbor predlog obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da 
ga sprejme v prvi obravnavi skupaj z vsemi prilogami.  
Odbor je sprejel tudi sklep, da predlaga Občini, da se opravi dodaten nadzor med delom pri 
vzdrževanju gozdnih cest.  
 
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Edvard Štavar je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v prvi obravnavi, 
skupaj z vsemi prilogami. 
 
Predsednik odbora za varstvo okolja Jadran Brožič je povedal, da je odbor predlog obravnaval 
ter sprejel sklep, da se naj se ga potrdi, skupaj z vsemi prilogami. 
 
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 prvi obravnavi, skupaj z vsemi predlaganimi letnimi 
načrti, programi in drugimi prilogami.   
 
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 prvi obravnavi, skupaj z vsemi prilogami.   
 
 
V razpravi so sodelovali:  Andrej Sedmak, Edvard Štavar, Ernest Margon, Jadran Brožič, 

Majda Žužek in  Luka Kaluža. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da bo občinska strokovna služba pripombe na osnutek 
proračuna sprejemala do srede  22.11.2017. 
 
 
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 
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, sklep o dolgoročnih 
zadolžitvah Občine Pivka, ter predlogi predpisov Občine Pivka v letu 2018.   
2. 
Ta sklep velja takoj. 
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Ad 4.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka – 

skrajšani postopek 
 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podala Tadeja Zadelj.  
 
Župan Robert Smrdelj je zapustil sejo in po njegovem pooblastilu je sejo vodil podžupan Boris 
Rebec.  
 
Podžupan Boris Rebec 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, da predlog odloka potrdi, v skrajšanem postopku, 
skupaj s predlaganimi dopolnitvami. 
 
Predsednica odbora za komunalno dejavnost Jožica Šuštaršič je povedala, da je odbor 
predlog obravnaval in predlaga občinskemu svetu njegov sprejem, po skrajšanem postopku,  
skupaj s predlaganimi dopolnitvami. 
 
 
Razprave ni bilo. 
 
 
Podžupan Boris Rebec je dal predlog Odloka na glasovanje, skupaj s predlagano dopolnitvijo. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) Odlok o predkupni pravici 
Občine Pivka, po skrajšanem postopku, skupaj s predlagano dopolnitvijo. 
 
Svetnik Siniša Čeligoj ni bil na seji v času glasovanja.  
 
 
 

Ad 5.) Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka – prva obravnava 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podala Natalija Vilhar.  
 
 
Podžupan Boris Rebec 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 potrditev predloga odloka, v prvem branju. 
 
Predsednica odbora za komunalno dejavnost Jožica Šuštaršič je povedala, da je odbor 
predlog obravnaval in predlaga občinskemu svetu njegov sprejem, v prvem branju. 
 
V razpravi so sodelovali:  Andrej Sedmak, Ernest Margon in Majda Žužek.  
 
 
Podžupan Boris Rebec je dal predlog Odloka na glasovanje. 
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Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) Odlok o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Pivka, v prvi obravnavi. 
 
 
Župan Robert Smrdelj se je vrnil na sejo in prevzel vodenje seje.  
 
 
 

Ad 6.) Sklep o dodatnem financiranju otrok s posebnimi potrebami v vrtcih  
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel. 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica odbora za finance in proračun Irena Sušelj Šajn je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep,  da predlaga  občinskemu svetu, da ga potrdi. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in podal soglasje k sprejemu predloga sklepa. 
 
V razpravi je sodeloval:  Luka Kaluža.   
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji Sklep dodatnem 
financiranju otrok s posebnimi potrebami v vrtcih: 
1.  
Vrtcu v katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v občini 
Pivka in odločbo o usmeritvi, se zagotovijo dodatna sredstva za izvajanje dejavnosti v skupini 
v katero je vključen otrok. 
2.  
Sredstva se zagotovijo v primeru, če v oddelku vrtca ni znižan normativ. 
3.  
Sredstva se zagotovijo v višini stroškov znižanega normativa za dva otroka. Znesek se 
izračuna tako, da se cena programa vrtca v katerega je vključen otrok pomnoži z dva ter 
odšteje strošek živil.  
4.  
Sklep se izvaja na podlagi pisnega dogovora med vrtcem in Občino Pivka. Dogovor se sklepa 
za posamezno šolsko leto. 
5.  
Ta sklep velja takoj.  
 
 
 

Ad) 7. Pobude in vprašanja 
 

 
 
Svetnik Edvard Štavar je izpostavil problematiko Agrarne skupnosti Zagorje. Meni, da 
agrarna skupnost s svojim premoženjem ne ravna racionalno. Torej tudi Občina ne, katera 
ima cca 30% delež. Zadnja skupščina je bila sklicana 9.6.2010, v skladu s področno 
zakonodajo pa bi morala biti sklicana vsaj enkrat letno. Apelira na Občino kot lastnico deleža v 
agrarni skupnosti, da zahteva sklic skupščine. 
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Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da sicer ima Občina kot lastnica deleža enake 
pravice in dolžnosti kot drugi člani, torej tudi pravico, da zahteva sklic skupščine, vendar meni, 
da bi morali predlog za sklic podati člani fizične osebe. Meni, da ni modro, da Občina vodi 
politiko glavnega akterja pri delovanju agrarnih skupnosti, ker bi se to Občini očitalo. V kolikor 
bo prišel predlog s strani posameznih lastnikov, pa ga bo seveda Občina podprla. Občina 
lahko lastnikom ponudi pravno pomoč, da se bodo zadeve odvijale v skladu z zakonom. 
 
Svetnik Edvard Štavar je opozoril, da iz smeri Pivka – Košana še vedno oz. že nekaj let 
potnike vozi kombi namesto vlaka. Podal je pobudo, da se na Slovenskih železnicah preveri, 
kdaj bo peron v Košani izdelan tako, da bo lahko vlak tudi ustavil. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se bo preverilo. 
  
Svetnik Luka Kaluža je posredoval pobudo prebivalcev Postojnske ceste, da Občina apelira 
na pristojne, da posredujejo glede parkiranja tovornih vozil na pločniku ob Postojnski cesti št. 
7 in št. 9, ker le ti ovirajo promet. Prebivalci prosijo, da se prouči ali je možno postaviti kakšne 
prometne znake ali ovire. 
 

  
 
 
Svetnica Majda Žužek je podala naslednje pobude in vprašanja (tudi v pisni obliki): 
1. Snežniška cesta območje Javor: smreke, ki so tik ob pločniku so suhe in nevarne, da 

se ob močni burji zlomijo. Polomljene so od žledoloma; potrebno jih je odstraniti! 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdelj je na seji povedala, da je Občina lastnika 
že pisno pozvala, da jih odstrani. 

2. Snežniška cesta, uvoz iz ul. ob trgovini Ajda je nevaren in nepregleden. Stanovalci 
prosijo za postavitev ogledala. Prav tako na tej kratki ul. ni osvetljave, luči. 

3. V vasi Trnje je kapelica, ki ji grozi podrtje zaradi lipe, ki ob njej raste in jo s 
koreninami ruši.  Dolžni smo jo zaščitit kot sakralno dediščino.  

4. Občani Vilharjevega naselja opozarjajo, da se na otroškem igrišču tik ob šoli ob 
deževju nabira veliko vode. Menijo, da bi bilo potrebno odvodnjavanje. 

5. Stanovalci Kolodvorske ul. ponovno  opozarjajo in prosijo, da lastnik, ki dnevno 
razklada na železniški postaji odpadni material, nemudoma postavi visoko 
protihrupno ograjo.  Gre za hrup, prah, neznosen ropot, ki ogroža zdravje tu bivajočih. 
Obstaja pa tudi resna nevarnost za pešce, ki hodijo po pločniku.  

6. V zadevi nevarni  odpadni material na območju Javor: Kdaj se bo oblikoval iniciativni 
odbor za to veliko ekološko vprašanje? 

7. V Pivki imamo nekaj vrhunskih športnikov. Zaradi obstoječe zakonodaje ne prejemajo  
finančnih sredstev iz naslova občine. Lepo prosim, da se oblikuje odbor, ki bi obravnaval 
to problematiko!  

8. Pohvala občinski upravi  za posaditev lip na Postojnski cesti! 
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Svetnica Majda Žužek je podala tudi naslednje Predloge za ureditev okolja na 
Kolodvorski in Kosovelovi ul. Pivka (tudi v pisni obliki): 
»Po posredovanju in predlogu stanovalcev sem si ogledala dejansko stanje, ga fotografirala in 
vam posredujem predloge: 
1.  Razkladanje odpadnega materiala na  železniški postaji je izredno hrupno,povzroča ne le 

prah in neznosen ropot, pač pa je tudi ogroža varnost peščev, ki stopajo po pločniku. 
STANOVALCI ZAHTEVAJO, DA LASTNIK NEMUDOMA POSTAVI VISOKO 
PROTIHRUPNO OGRAJO! 

2. Na Kosovelovi ul. 1. je lastnik postavil drva prav na pas ob ulici,  ki mora služiti pešcem.  
Prav tako ima zasajene visoka drevesa, ki ne sodijo v območje tik ob ulici, ki je skupna 
last.( fot. 1) 

3. Še vedno je veliko barak,ki  ne sodijo v prostor( fot. 2) 
4. Na začetku Kosovelove ul. se podira podporni zid, ki je v zasebni lasti.  Ogroža varnost 

voznikov in peščev.( fot. 3). 
5. Na izhodišču za planinsko pot na Primož je še vedno odpad avtomobilov, ki ne sodi v to 

območje.( fot. 4) 
6. Na mestu- pot na Tabruk je stala svetilka, ki jo je nekdo podrl. Sedaj je v tem kraju popolna 

tema.(fot. 5) 
7. Prehod za pešce je na takem mestu, da ga vozniki spregledajo. Nujno je postaviti znak z 

opozorilom, da se bliža prehod za pešce.  
8. Stanovalci sprašujejo, kaj se dogaja z veliko stavbo ob koncu Radohovske poti. Lastnik je 

delno podrl in tako stoji že nekaj časa? 
9. Kot občina, ki gradimo na turizmu, moramo obnoviti obraz tega dela Pivke, ki ga zaradi 

Parka vojaške zgodovine, obišče vedno več ljudi! 
 
Moje mnenje je, da je železniška postaja kot celota potrebna strokovne presoje in idejnega 
načrta za celotno prenovo. Stavbe v  lasti Slovenskih železnic  so potrebne obnove.«.   

 
Svetnik Ernest Margon in svetnica Majda Žužek iz Svetniška skupina NSi sta podala 
naslednje pobude in vprašanja (tudi v pisni obliki): 
»Ob prebiranju gradiv za občinski svet, razpravah tako občinskih funkcionarjev kot delavcev 
občinske uprave zasledim skoraj stalno uporabo imen Radohova vas in Hrastje, čeprav 
imamo v Pivki ulični sistem. Vsekakor je pohvalno, da ohranjamo prvotni imeni, ki sta še od 
časov terezijanskega katastra Marije Terezije. Pivka kot naselje sega v tri katastrske občine 
Hrastje, Radohovo vas in Petelinje. Morda bi bilo treba razmisliti, če je seveda volja 
prebivalcev teh delov naselja, da se tudi uradno uporablja ta imena. Seveda je to v prvi vrsti 
stvar prebivalcev, želim pa da ostane vprašanje kulturno in ne dobiva političnih dimenzij, ker si 
jih ne zasluži. Morda bo čas tudi za to dozorel. 
V nadaljevanju podajam naslednje pobude: 
1. Problematika odpadkov Javor Pivka 
V imenu iniciativnega odbora za ustanovitev Civilne iniciative »Za varno Pivko« sprašujem 
glede propadajočih sodov z lepili in drugimi nevarnimi odpadki, saj  je slišati, da naj bi sodi že 
puščali in je vprašanje časa, kdaj bodo posledica tega v našem okolju. Glede na to, da je o 
zadevi nevarnih odpadkov obveščen Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, bi bilo pričakovati njihovo reagiranje na alarmantno stanje. Ali stanje odpadkov 
sploh kdo ugotavlja in spremlja? Ali so obveščeni? 
2. Prehod za pešce v Drskovčah 
Kot predsednik SPVCP Občine Pivka dajem na pobudo vaščanov Drskovč naslednji predlog: 
Iz smeri Pivke pred Drskovčami  je slabo viden prehod za pešce, in sicer predvsem v 
večernem in jutranjem času, ko je še temno. Čez ta prehod zjutraj gredo otroci v šolo in čezenj 
se tudi vračajo.  
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Predlagam, da se pred prehod namesti svetlobni trak zaradi večje varnosti /tako kot je 
osvetljenih nekaj prehodov v Pivki  npr.  pri bivši kavarni/. 
3. Prometni znak »obvezna smer« 
Predlagam namestitev prometnega znaka »obvezna smer« tako, da bi vozila s parkirišča pri 
poslovno stanovanjskem objektu na Postojnski cesti obvezno vozila desno proti krožišču. To 
bi prispevalo k varnejšemu in hitrejšemu vključevanju vozil in odvijanju prometa na tem delu 
Postojnske ceste.  
4. Proračun 2018 
Pri  oblikovanju predloga proračuna za naslednje leto predlagam, da se upošteva:  
- 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. Predlagam 
uvrstitev v načrt razvojnih programov in posredujem sklepa Vaške skupnosti Velika 
Pristava: 

- V predlogu proračuna Občine Pivka za leto 2018 oziroma v Načrtu razvojnih 
programov za obdobje 2018-2021 naj se predvidi izdelava projektne dokumentacije 
za izvedbo obnove občinske ceste v delu, ki poteka po nasutju in starem podpornem 
zidu na vhodu v vas s strani vojašnice v dolžini cca 160 m. 

-  Predlagam tudi, da se predvidi v proračunu za leto 2018 nujno potrebna sredstva za 
ureditev tekmovalnih pogojev na kegljišču /vzdrževalna dela/pred začetkom naslednje 
tekmovalne sezone 2018/19. Dopis in predračun sem že posredoval na občino.«. 

 

 
Svetnik Miha Smrdelj je podal pobudo, da izdelovalci Celostne prometne strategije 
svetnikom vabil na sestanke ne pošiljajo več priporočeno po pošti. Prejšnji teden so prejeli tri 
vabila, ki jih morajo potem z obvestilom priti iskat na pošto. 

 
 

Ad 9.) Razno 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
 
Zapisala:             Ž U P A N 
Jana Lemut                    Robert Smrdelj  
 
 


