Občina Pivka

21. seja Občinskega sveta

Gradivo k točki 2
Zapisnik 20. seje Občinskega sveta Občine Pivka

Gradivo pripravila: Jana Lemut
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OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET

Štev.: 9000-__/2018
Dne: __. _____________ 2018

Občinski svet Občine Pivka je na svoji 21. seji dne __.__.2018 sprejel

SKRAJŠANI ZAPIS
20. seje Občinskega sveta Občine Pivka,
ki je bila v četrtek, dne 29.3.2018 ob 16.00 uri
v sejni sobi Občine Pivka

PRISOTNI ČLANI: Jadran Brožič, Luka Kaluža, Ernest Margon, Majda Radivo, Boris Rebec,
Andrej Sedmak, Irena Sušelj Šajn, Edvard Štavar, Jožica Šuštaršič,
Katarina Zafran, Katarina Kržišnik, Majda Žužek, Ester Maver, Tjaša
Smrdel in Siniša Čeligoj
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Miha Smrdelj, Pavel Sedmak,
OSTALI PRISOTNI: župan Robert Smrdelj, direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel,
Natalija Vilhar, Jana Knafelc Strle in Jana Lemut, V Prostoru d.o.o.
Maja Burkeljca, GVO d.o.o. Borut Radi
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 13 svetnikov.

Ad 1.) Sprejem dnevnega reda
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da se za obravnavo tč. 9. - Sklep o podelitvi priznanj
Občine Pivka, seja zapre za javnost.
Razprave ni bilo.
___________________________________________________________________________
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Župan Robert Smrdelj je dal predlagani dnevni red na glasovanje s tem, da se seja zapre za
javnost za točko Sklep o podelitvi priznanj Občine Pivka.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 13 svetnikov) sprejel naslednji predlagani dnevni red
s tem, da se seja zapre za javnost za točko Sklep o podelitvi priznanj Občine Pivka.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sprejem dnevnega reda
Potrditev zapisnikov
Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Pivka
Potrditev zapisnika 7. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Pivka
Kadrovske zadeve
Mnenje Občinskega sveta Občine Pivka glede imenovanja direktorja podjetja Kovod
Postojna, d.o.o
Soglasje Občinskega sveta Občine Pivka k imenovanju direktorice Zdravstvenega
doma Postojna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu –
druga obravnava
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Pivka – druga obravnava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka –
skrajšani postopek
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o prenosu projekta Odprtega širokopasovnega omrežja na novega
upravljavca
Sklep o podelitvi priznanj Občine Pivka
Pobude in vprašanja svetnikov
Razno

V času glasovanja na seji ni bilo svetnic Irene Sušelj Šajn in Katarine Zafran.
Ad 2.) Potrditev zapisnikov
2.1.

Potrditev zapisnika 19. redne 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 19. redne seje na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 13 svetnikov) skrajšan zapis 19. seje
občinskega sveta.
V času glasovanja na seji ni bilo svetnic Irene Sušelj Šajn in Katarine Zafran.
2.2.

Potrditev zapisnika 7. korespondenčne 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 7. korespondenčne seje
občinskega sveta.
___________________________________________________________________________
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Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 13 svetnikov) skrajšan zapis 7.
korespondenčne seje občinskega sveta.
V času glasovanja na seji ni bilo svetnic Irene Sušelj Šajn in Katarine Zafran.

Ad 3.) Kadrovske zadeve
3.1.
3.2.

3.1.

Mnenje Občinskega sveta Občine Pivka glede imenovanja direktorja podjetja Kovod
Postojna, d.o.o
Soglasje Občinskega sveta Občine Pivka k imenovanju direktorice Zdravstvenega
doma Postojna

Mnenje Občinskega sveta Občine Pivka glede imenovanja direktorja podjetja
Kovod Postojna, d.o.o

Gradivo je bilo posredovano z vabilom in na seji.
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsedniku mandatne komisije.
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Boris Rebec je povedal, da
je komisija obravnavala zadevo. Na sejo komisije je bil vabljen tudi David Penko.
Nadalje je povedal, da je komisija soglasno sprejela sklep, da se občinskemu svetu predlaga,
da poda pozitivno soglasje k imenovanju Davida Penko za direktorija javnega podjetja Kovod.
Predsednica odbora za komunalno dejavnost Jožica Šuštaršič je povedala, da je odbor
zadevo obravnaval, poslušal je tudi predstavitev Davida Penko in nato sprejel sklep, da
soglaša, da se ga imenuje za direktorja JP Kovod Postojna d.o.o..
Svetnica Irena Sušelj Šajn se je seje udeležila ob 16.12 uri.
V razpravi sta sodelovala:

Ernest Margon in Jadran Brožič.

Župan Robert Smrdelj je je dal predlog komisije in odbora na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 14 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o
imenovanju:
1. člen
Občinski svet Občine Pivka sprejme sklep, da se Skupnemu organu upravljanja Kovod
Postojna, d.o.o., da pozitivno mnenje k imenovanju Davida Penko za direktorja Kovod
Postojna, d.o.o., za obdobje 01.09.2018 – 31.08.2022.
2. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
V času glasovanja na seji ni bilo svetnice Katarine Zafran.
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Soglasje Občinskega sveta Občine Pivka k imenovanju direktorice
Zdravstvenega doma Postojna

Gradivo je bilo posredovano z vabilom in na seji.
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsedniku mandatne komisije.
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Boris Rebec je povedal, da
je komisija obravnavala zadevo, poslušala predstavitev kandidatke Irene Vatovec in nato
sprejela sklep, da se občinskemu svetu predlaga, da poda soglasje k imenovanju Irene
Vatovec za direktorico ZD dr. Franca Ambrožiča Postojna.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da je odbor predlog
obravnaval, poslušal predstavitev kandidatke ter nato soglasno sprejel sklep, da predlaga
občinskemu svetu, da poda soglasje k imenovanju Irene Vatovec za direktorico ZD dr. Franca
Ambrožiča Postojna.
V razpravi je sodelovala: Jožica Šuštaršič kot predstavnica Občine Pivka v svetu zavoda.
Župan Robert Smrdelj je je dal predlog odbora in komisije na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 14
svetnikov) sprejel naslednji Sklep o
imenovanju:
1. člen
Občinski svet Občine Pivka soglaša k imenovanju prim. Irene Vatovec, dr.med., spec. spl.
med., za direktorico javnega zavoda Zdravstveni doma dr. Franca Ambrožiča Postojna.
2. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
V času glasovanja na seji ni bilo svetnice Katarine Zafran.
Ad 4.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu – druga obravnava

Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Maja Burkeljca V prostoru d.o.o..
Župan Robert Smrdelj je povedal, da Občina Pivka do začetka seje ni uspela pridobiti vseh
potrebnih soglasij za sprejem predloga Odloka, zato se Občinskemu svetu predlaga v sprejem
naslednji sklep:
»Občinski svet Občine Pivka je sprejel sklep, da je Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1 primeren za potrditev, vendar je
potrebno pred potrditvijo Občinskega sveta Občine Pivka pridobiti še pozitivna mnenja
Direkcije RS za vode in Zavoda za gozdove ter odločbo, da celovita presoja vplivov na okolje
ni potrebna.«.
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
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Podpredsednica statutarne komisije Tjaša Smrdel je povedala, da je komisija obravnavala
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu in soglasno
sprejela sklep, da je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Pivka št. 1 primeren za potrditev, vendar je potrebno pred potrditvijo
Občinskega sveta Občine Pivka pridobiti še pozitivna mnenja Direkcije RS za vode in Zavoda
za gozdove ter odločbo, da celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna.
Predsednica odbora za komunalno dejavnost Jožica Šuštaršič je povedala, da je odbor
predlog obravnaval in soglasno sprejel sklep, da je Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1 primeren za potrditev, vendar je
potrebno pred potrditvijo Občinskega sveta Občine Pivka pridobiti še pozitivna mnenja
Direkcije RS za vode in Zavoda za gozdove ter odločbo, da celovita presoja vplivov na okolje
ni potrebna.
Predsednik odbora za varstvo okolja Jadran Brožič je povedal, da je odbor predlog obravnaval
in sprejel enak sklep kot odbor za komunalno dejavnost in statutarna komisija.
Predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Andrej Sedmak je
povedal, da je odbor predlog obravnaval in sprejel enak sklep kot preostali pristojni odbori.
V razpravi sta sodelovala:

Boris Rebec in Ernest Margon.

Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 14 svetnikov) sklep, da je obravnaval Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu, vendar je pred
potrditvijo na Občinskemu svetu Občine Pivka potrebno pridobiti še pozitivna menja Direkcije
RS za vode in Zavoda za gozdove ter odločbo, da celovita presoja vplivov na okolje ni
potrebna, zato se bo nadaljevanje druge obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem prostorskem načrtu, in sprejem odloka prenesel na eno od prihodnjih sej
po prejemu vsej soglasij.
V času glasovanja na seji ni bilo svetnice Katarine Zafran.

Ad 5.) Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka – druga obravnava
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Natalija Vilhar.
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 sprejem odloka v drugem branju.
Podpredsednica statutarne komisije Tjaša Smrdel je povedala, da je komisija predlog
obravnavala in sprejela enak sklep kot odbor za komunalno dejavnost.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka na glasovanje.
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Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 14 svetnikov) Odlok o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Pivka, v drugi obravnavi.
V času glasovanja na seji ni bilo svetnice Katarine Zafran.

Ad 6.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine
Pivka – skrajšani postopek
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.
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 soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da sprejme
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka, po
skrajšanem postopku.
Podpredsednica statutarne komisije Tjaša Smrdel je povedala, je komisija obravnavala
predlog Odlok in sprejela enak sklep kot odbor za komunalno dejavnost.
V razpravi sta sodelovala:

Luka Kaluža in Ernest Margon.

Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 14 svetnikov) Odlok o predkupni pravici
Občine Pivka, po skrajšanem postopku.
V času glasovanja na seji ni bilo svetnice Katarine Zafran.
Ad 7.) Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
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 komunalno dejavnost Jožica Šuštaršič je povedala, da je odbor
predlog obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 14 svetnikov) naslednji Sklep o ukinitvi
statusa grajenega javnega dobra:
1. člen
___________________________________________________________________________
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Grajeno javno dobro lokalnega pomena – odprto širokopasovno omrežje elektronskih
komunikacij OŠOEK Pivka na nepremičnini s parc. št. 4384/7 katastrske občine 2501 Petelinje
(ID znak: parcela 2501 4384/7) ter pri njej vpiše lastninska pravica v korist in na ime: Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, matična št.: 5883563000 do celote (do 1/1).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnemu listu Republike Slovenije.
V času glasovanja na seji ni bilo svetnice Katarine Zafran.
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da se pred tč. 8 - Sklep o prenosu projekta Odprtega
širokopasovnega omrežja na novega upravljavca obravnava tč. 9 - Sklep o podelitvi priznanj
Občine Pivka v letu 2017, ker vabljeni za podajo obrazložitve tč.8, še ni prispel.
Predlog je bil soglasno (prisotnih 14 svetnikov) sprejet.
V času glasovanja na seji ni bilo svetnice Katarine Zafran.
Svetnica Katarina Zafran se je seje udeležila ob 16.55 uri.
Ob 16.56 uri seje seja zaprla za javnost za obravnavo točke Sklep o podelitvi priznanj
Občine Pivka v letu 2017.

Ad 9.) Sklep o podelitvi priznanj Občine Pivka v letu 2018
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsedniku komisije, ki je gradivo obravnavala.
Predsednik Komisije za podelitev priznanj Občine Pivka Boris Rebec je povedal, da je
komisija prejela 6 predlogov za podelitev priznanj občine Pivka in sicer:
• Anica Karačić je predlagala Marijo Paladin za priznanje občine Pivka za dosežke na
področju zdravega življenjskega sloga.
• Stranka modernega centra je predlagala Sonjo Vodopivec za plaketo ali priznanje
Občine Pivka za dosežke na področju šolstva ter udejstvovanje v družbenih
dejavnostih.
• Stranka modernega centra, SLS OO Pivka in župan Robert Smrdelj so predlagali dr.
Aleksandra Merla za častnega občana ali plaketo Občine Pivka za dosežke na
medicinskem področju.
• Vaška skupnost Narin je predlagala Ansambel Narcis za priznanje Občine Pivka ob
20-letnici delovanja.
• Kulturno društvo Šmihel je predlagalo župnika Marjana Škvarča za plaketo ali
priznanje Občine Pivka za udejstvovanje v skupnosti.
• Društvo upokojencev Pivka je predlagalo Radenko Kapelj za priznanje Občine Pivka
za dolgoletno prostovoljno delo v društvu.
Nadalje je pojasnil, da Odlok o priznanjih občine Pivke predvideva podelitev zgolj ene plakete
in največ dve priznanji v posameznem letu. Komisija je letos prejela več predlogov za
podelitev tako plaket kot priznanj. Glede na to, da so vsi predlogi tehtni in upravičeni, komisija
Občinskemu svetu predlaga, da se v letošnjem letu naredi izjemo pri podelitvi plaket in
priznanj in sicer tako, da se uporabi 2. in 12. člen odloka o priznanjih Občine Pivka.
___________________________________________________________________________
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Povedal je, da je Komisija po temeljitem pregledu vlog in opravljeni razpravi soglasno potrdila,
da se Občinskemu svetu občine Pivka predlaga, da se priznanja podeli:
- Naziv častni občan občine Pivka se podeli dr. Aleksandru Merlu
- Plaketo Občine Pivka se podeli Sonji Vodopivec
- Plaketo Občine Pivka se podeli Marjanu Škvarču
- Priznanje Občine Pivka se podeli ansamblu Narcis
- Priznanje Občine Pivka se podeli Radenki Kapelj.
V razpravi so sodelovali:

Irena Sušelj Šajn, Luka Kaluža in Jadran Brožič.

Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa komisije na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 15 svetnikov) naslednji Sklep o podelitvi
priznanj Občine Pivka v letu 2018:
1.
Občina Pivka v letu 2018 podeljuje naslednja priznanja:
- Naziv častni občan občine Pivka se podeli dr. Aleksandru Merlu
- Plaketo Občine Pivka se podeli Sonji Vodopivec
- Plaketo Občine Pivka se podeli Marjanu Škvarču
- Priznanje Občine Pivka se podeli Ansamblu Narcis
- Priznanje Občine Pivka se podeli Radenki Kapelj
2.
Priznanja bodo podeljena na osrednji prireditvi ob občinskemu prazniku Občine Pivka.
3.
Ta sklep velja takoj.

Seja se je nadaljevala odprta za javnost ob 17.15 uri.
Ad 8.) Sklep o prenosu projekta Odprtega širokopasovnega omrežja na novega
upravljavca
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. Predstavil je dosedanjo problematiko izgradnje
odprtega širokopasovnega omrežja na območju občine Pivka ter podal razloge in pravno
podlago za sklenitev sodne obravnave, ki je priloga k gradivu. S podpisom sodne poravnave
se prenaša izvedbo projekta Odprtega širokopasovnega omrežja iz dosedanjega zasebnega
partnerja Igor kajtna s.p., na novega zasebnega partnerja GVO d.o.o..
Na sejo je bil vabljen tudi Borut Radi direktor GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih
omrežij d.o.o.., ki je predstavil podjetje ter način dokončanja projekta Odprtega
širokopasovnega omrežja kakor tudi njegovega upravljanja ter vzdrževanja.
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 ga podprl.
V razpravi so sodelovali:

Luka Kaluža, Ernest Margon in Boris Rebec.
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Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 15 svetnikov) naslednji Sklep o ukinitvi
statusa grajenega javnega dobra:
1. člen
Občinski svet Občine Pivka soglaša s sklenitvijo sodne poravnave v okviru katere se sklepa
Pogodba o prenosu pogodbenega razmerja, na osnovi pogodb št. BG-G—01/09-01 in BGG—01/09-02 na novega zasebnega partnerja, s katero v projekt javno-zasebnega partnerstva
namesto dosedanjega zasebnega partnerja Igorja Kajtne s.p., vstopa novi zasebni partner
podjetje GVO d.o.o. in s tem prevzema vse pravice in obveznosti dosedanjega zasebnega
partnerja v projektu gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
občini Pivka.
2. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Svetnik Luka Kaluža je sejo zapustil ob 18.00 uri.

Ad) 10. Pobude in vprašanja
Župan Robert Smrdelj je povedal, da bo 14. aprila organizirana čistilna akcija. Svetnice in
svetnike je povabil, da sugerirajo raznim skupinam, vaškim skupnostim, društvom, itd….da se
organizira čim več delovnih akcij.
Svetnik Ernest Margon NSi – krščanski demokrati Pivka je podal naslednje pobude in
vprašanja (tudi v pisni obliki):
1. STOPNICE NA STADION MARTINA KRPANA
Občani me ponovno opozarjajo na nujnost stopniščne ograje na eni strani dokaj strmih
stopnic, ki vodijo na Stadion Martina Krpana. Postavlja se vprašanje: Kdo bo odgovoren v
primeru, da nekdo pade po stopnicah, ki nimajo vsaj enostranske ograje in možnosti
oprijema?
2. DOSTOP AVTOBUSOV NA ŠILENTABOR
Ali bo za letošnjo turistično sezono končno možen dostop z avtobusi na Šilentabor, kakor je
bilo pred časom obljubljeno? Kolegi turistični vodniki me sprašujejo o tem, saj je pobuda že
stara, čakala je na izgradnjo vodovoda. Kako je s tem sedaj?
Župan Robert Smrdelj je povedal, da trenutno pristojna agrarna skupnost ni naklonjena
predlogu.
3. PRIPOMBA NA DELO ZIMSKE SLUŽBE
Ob vsej pohvali za njihovo delo, je potrebno predlagati za bodoče tudi izboljšave. Izvajalce
pluženja in čiščenja voznih in ostalih površin v Pivki je potrebno opozoriti, da ne smejo sneg
nagrmaditi na parkirna mesta za invalide (npr. pri Lekarni Pivka, pri Vrtcu Mavrica)) ali kar na
prometni znak (npr. znak STOP na uvozu iz Prečne ulice na Kolodvorsko cesto nasproti
občinske stavbe), pa tudi ne na spominsko obeležje pobratenja občin pred občinsko stavbo),
prav tako bi morali biti malo bolj uvidevni tam, kjer so dovozi na dvorišča in do hiš, če je
možno sneg kopičiti na drugo mesto. Razmisliti bi bilo treba za bodoče tudi o odvozu večjih
količin snega, ki se kopiči na enem mestu v naselju.
4. ŠE DVE INFORMACIJI:
1. Občini Pivka sem predlagal, da se poteguje za finančna sredstva za vzpostavitev
dostopnih točk za brezplačni javni brezžični internet (spletni portal WWW.WiFi4EU), za
kar bodo na voljo finančna sredstva EU. EU si prizadeva uresničiti vizijo, da bi bil do leta 2020
___________________________________________________________________________
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dosegljiv brezžični dostop do interneta v okolici središč javnega življenja. Razpis bo v maju,
registracija pa je že možna na navedeni spletni portal.
2. Vesel sem, da se je uresničila pobuda za organiziran prevoz starejših v naši občini.
Občina Pivka se je povezala z Zavodom Sopotniki, ki uresničuje to pomembno poslanstvo.
Kot navajajo v predstavitvi dela:…: želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost
starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti,
odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma. Z brezplačnimi
prevozi jim omogočamo, da se udeležujejo kulturnih dogodkov, srečanj društev, obiskujejo
prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino ipd. Tako lahko ne le samostojno in brez skrbi opravijo
nujna opravila, temveč tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družabne
stike s širšo okolico, ki jim je sicer brez avta predaleč in s tem nedosegljiva. Poleg prevozov
bo starostnikom tako zagotovljeno tudi spremstvo prostovoljca, ki jih bo po potrebi pospremil k
zdravniku, po nakupih ali drugih opravkih, jih počakal in odpeljal nazaj domov. V prostovoljske
vrste vabimo vse, ki želite pomagati, ki radi vozite in spoznavate nove ljudi ter kraje! Vaša
naloga bo po dnevnem razporedu opraviti vnaprej rezervirane prevoze. Na prvem
izobraževanju smo se pridružili štirje prostovoljci, naslednje izobraževanje je jutri ob 10. uri v
tej sejni sobi. Če bi želeli pomagati starejšim, nas lahko pokličete na 051 657 555 ali
preprosto vnesete svoje podatke v spletni obrazec http://www.sopotniki.org/prijava.php in
sodelavci zavoda vas bodo kontaktirali. Prosim da informacijo posredujete članom vaših
strank in list, da se nam še kdo pridruži v tem plemenitem poslanstvu. Danes
potrebujejo našo pomoč starejši osamljeni, morda jo bomo jutri mi.
5…in voščilo:
Pa lepe velikonočne praznike, predvsem bolj duhovne kot gurmanske vam voščim.
Svetnica Majda Žužek je podala naslednjo zahvalo in pobudo (tudi v pisni obliki):
1. Pohvala izvajalcem gradbenih del na Snežniški cesti PRENOVA GRADBENIK d.o.o. iz
Ljubljane Delo opravljajo odgovorno kljub zelo slabim vremenskim pogojem
2. Pobuda:
Vsak človek se rodi v neko kulturo, ki je del njegove identitete ter korenin iz katerih črpa
pripadnost narodu. Naša kultura je krščanska. Četudi ni teist ali je celo ateist je to del njegove
kulture. Žal se naši običaji in kultura pozablja ali celo omalovažuje. To pripravlja prostor novi,
popolnoma tuji in neverni kulturi. V šoli, se prakticira ribe v četrtek ali kakšen drugi dan,
v petek pa je na meniju meso. Predlagam, da se o tem obvesti odgovorne v šoli.
Svetnica Majda Žužek se je pridružila pobudi župana glede spodbude občanom pri čim večji
udeležbi čistilne akcije.
Svetnica Majda Radivo je posredovala pobudo stanovalcev Dolnje Košane, da se postavi luč
med št. 5 in št. 6.
Svetnica Majda Radivo je podala pobudo, da Občina urgira na Elektro Primorska d.d., da
zamenja žarnice na javni razsvetljavi na stranski cesti v Dolnji Košani, ki pelje od št. 13 do
osnovne šole. Sama, da je že klicala, vendar odziva ni.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da upa, da se bo kmalu zaključil postopek izbire
izvajalca v okviru javno-zasebnega partnerstva za zamenjavo javne razsvetljave, ker bodo
tovrstne zadeve učinkoviteje razrešene. Na novo nameščene luči bodo na primer imele 5 letni
garancijski rok.
Svetnica Majda Radivo je posredovala vprašanje vaščanov in sicer ali je planirana otvoritev
otroškega igrišča.
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da je planirana v okviru prireditev
ob občinskem prazniku.
___________________________________________________________________________
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Svetnica Katarina Zafran je vprašala kakšna je razmejitev med deli, ki jih opravi koncesionar
pogrebne službe in deli, ki si jih naročnik izbere prosto na trgu.
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da občinska strokovna služba predstavi razmejitev na
naslednji seji.
Svetnica Irena Sušelj Šajn, je sejo zapustila ob 18.15 uri.
Svetnik Jadran Brožič je glede na to, da v Šmihelu ni kanalizacijskega omrežja in si mora
občan sam zagotoviti malo čistilno napravo, vprašal kdo je pristojen za strokovno pomoč
občanu.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se Kovod Postojna d.o.o. lahko šteje kot javno
podjetje, ki lahko Občini nudi strokovno pomoč pri tovrstnih zadevah, sicer pa je umestitev
naprave v okolje stvar posameznega občana. Občina nima pristojnosti reguliranja umeščanja
malih čistilnih naprav v okolje.
Svetnik Jadran Brožič je vprašal ali se kaj dogaja glede prizidka k podružnični šoli v
Šmihelu.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da so projekti že naročeni.
Svetnik Jadran Brožič je vprašal kdaj se bo saniralo pot dolžine cca 100 m, ki pelje mimo
kasarne v Veliki Pristavi. Predlaga vsaj minimalno sanacijo, ker da obstoječi tampon leti na
vse smeri.
Svetnik Jadran Brožič je svetnice in svetnike povabil na že tradicionalni pohod Šmihel –
Ratečevo Brdo, ki bo 2. aprila 2018.
Svetnik Edvard Štavar je povedal, da se ponovno bliža turistična sezona in s tem zelo gost
promet skozi naselje Zagorje. Glede na to, da je letos predvidena še rekonstrukcija državne
ceste Pivka – Ilirska Bistrica, kar bo pripomoglo še k večjemu kaosu v prometu, pa je vprašal
ali bi lahko Občina apelirala na pristojne državne službe, da se v času turistične sezone, ko bo
potekala izvedba gradbenih del, promet težak nad 7,5 ton preusmeri na Ribnico.
Svetnik Siniša Čeligoj je sejo zapustil ob 18.20 uri.
Svetnik Boris Rebec je v zvezi s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju ravnanja z
azbestnimi odpadki v občini Pivka predlagal spremembo in sicer v delu, ki govori, da se vlogi
priloži račun krovca, ki je azbest odstranil. Občan, ki je azbest odstranil sam, takšnega računa
pač ne more predložiti in vloga tako ni popolna.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se bo pobudo proučilo.
Ad 11.) Razno
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisala:
Jana Lemut

ŽUPAN
Robert Smrdelj
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