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OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET
Štev.: 9000-__/2019
Dne: __. marec 2019
Občinski svet Občine Pivka je na svoji 5. seji dne ________sprejel
SKRAJŠANI ZAPIS
4. seje Občinskega sveta Občine Pivka,
ki je bila v sredo dne 27.3.2019 ob 16.00 uri
v sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka
PRISOTNI ČLANI: Benčič Teodor, Brožič Jadran, Čelhar Silvo, Godina Majda, Gržinič
Jana, Kapelj Damijan, Kristan Andrej, Pahor Blaženka, Primožič Evgen,
Rebec Boris, Štunf Drag, Temkova Katarina, Zadel Darko, Zadnik Iztok,
Jože Morel, Vodopivec Suzana, Kapelj Zdenka
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: /
OSTALI PRISOTNI: župan Robert Smrdelj, direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel,
Karmen Valenčič, Jana Knafelc Strle, Karmen Šabec, Jana Lemut,
predsednica nadzornega odbora Mojca Požar Štunf
PRISOTNI NOVINARJI: /
Sejo je vodil župan Robert Smrdelj. Pozdravil je vse gledalce kabelske televizije, novinarje,
občinsko upravo, svetnice in svetnike ter ostale prisotne.
Na začetku seje je bilo prisotnih 17 svetnikov.

Ad 1.) Sprejem dnevnega reda
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da se točko 10. Sklep o podelitvi priznanj Občine Pivka
v letu 2019, obravnava kot zadnjo točko. Zaradi narave gradiva je predlagal, da se za
obravnavo te točke seja zapre za javnost.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlagani dnevni red na glasovanje s tem, da se predvidena
točka 10. Sklep o podelitvi priznanj Občine Pivka v letu 2019 obravnava kot zadnja oz. kot 12.,
predvidena 11. Pobude in vprašanja svetnikov se obravnava kot 10., ter predvidena 12.
Razno kot 11. točka.
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Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 17 svetnikov) sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Zapisnik 2. seje občinskega sveta
3. Proračun Občine Pivka za leto 2019 – druga obravnava
4. Kadrovske zadeve - Sklep o imenovanju člana upravnega odbora LPC Pivka
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
6. Sklep o določitvi/spremembi meje med Občino Pivka in Občino Divača
7. Sklep o določitvi/spremembi meje med Občino Pivka in Občino Ilirska Bistrica
8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta Občine Pivka
9. Sklep o višini nagrade predsednikov vaških in trške skupnosti
10. Pobude in vprašanja svetnikov
11. Razno
12. Sklep o podelitvi priznanj Občine Pivka v letu 2019

Ad 2.) Zapisnik 3. seje občinskega sveta
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
V razpravi je sodeloval: Primožič Evgen.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog zapisnika na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) skrajšan zapis 3. seje
občinskega sveta.
Ad 3.) Proračun Občine Pivka za leto 2019 – druga obravnava
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Karmen Šabec.
Karmen Šabec je povedala, da je na seji predložena v obravnavo in sprejem dopolnitev
Načrta ravnanja s premičnim premoženjem.
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog
proračuna obravnaval in soglasno sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga v sprejem
Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2019, v drugi obravnavi.
Predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Majda Godina je
povedala, da je odbor predlog proračuna obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga
občinskemu svetu njegov sprejem, v drugi obravnavi.
Predsednik odbora za varstvo okolja Teodor Benčič je povedal, da je odbor predlog
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu njegov sprejem v drugi
obravnavi.
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Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor predlog
obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v drugi obravnavi.
Povedal je tudi, da je imel odbor razpravo glede hrupa na prekladalno razkladalni rampi na
železniški postaji v Pivki in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme naslednji sklep:
»Občinski svet Občine Pivka poziva Slovenske železnice, da preprečijo prekomerni hrup na
prekladalno razkladalni rampi v Pivki, saj je ta po meritvah bistveno presežen, ter zagotovi
varnost pešcev na peš površinah izpod nakladalne rampe.«.
Odbor je sprejel tudi sklep, da naj Občinski svet Občine Pivka pozove Slovenske železnice, da
v nočnih urah ne izvaja prometa s hrupnimi dizel lokomotivami, saj so bivalni prostori
neposredno ob železniški progi.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal,
da je odbor obravnaval predlog proračuna in sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga v
sprejem osnutek proračuna za leto 2019, v drugi obravnavi.
Odbor je glede hrupa na prekladalno razkladalni rampi na železniški postaji v Pivki, sprejel
enak sklep kot odbor za družbene dejavnosti.
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Andrej Kristan je povedal, da je odbor predlog
proračuna obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi v
drugi obravnavi. Enako statutarna komisija.
Predsednica nadzornega odbora Mojca Požar Štunf je povedala, da se je odbor predlog
proračuna obravnaval in predalga občinskemu svetu, da ga potrdi v drugi obravnavi.
V razpravi so sodelovali:

Jana Gržinič, Jadran Brožič, Andrej Kristan in Zdenka Kapelj.

Po opravljeni razpravi je župan Robert Smrdelj dal na glasovanje naslednji predlog
Sklepa:
1.
Občinski svet Občine Pivka sprejme Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2019, v drugi
obravnavi, ki zajema Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2019, letni program prodaje
finančnega premoženja Občine Pivka za leto 2019, načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2019, načrt ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2019 skupaj z na
seji predloženo dopolnitvijo načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2019, kadrovski
načrt Občine Pivka za leti 2019 in 2020, letni program športa za leto 2019, letni program
kulture v Občini Pivka za leto 2019, letni program socialnega varstva Občina Pivka za leto
2019, letni program urejanja javnih zelenih površin na območju občine Pivka za leto 2019,
letni program urejanja javnih površin v občini Pivka za leto 2019, letni program urejanja javnih
cest v občini Pivka za leto 2019, finančni načrt LPC za leto 2019, finančni načrt Zavoda za
turizem Pivka za leto 2019, finančni načrt VS Zagorje za leto 2019, Finančni načrt MIR za leto
2019 sklep o dolgoročni zadolžitvi Občine Pivka, ter predlog predpisov Občine Pivka v letu
2019.
2.
Ta sklep velja takoj.
Občinski svet je predlagani sklep SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov).
Po opravljeni razpravi je župan Robert Smrdelj dal na glasovanje naslednji predlog sklepa
odbora za družbene dejavnosti in odbora za komunalno dejavnost:
1.
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Občinski svet Občine Pivka poziva Slovenske železnice d.o.o., da preprečijo prekomerni hrup
na prekladalno razkladalni rampi v Pivki, saj je ta po meritvah bistveno presežen, ter zagotovi
varnost pešcev na peš površinah izpod nakladalne rampe.
2.
Občinski svet Občine Pivka poziva Slovenske železnice d.o.o., da v nočnih urah ne izvaja
prometa s hrupnimi dizel lokomotivami, saj so bivalni prostori neposredno ob železniški progi.
3.
Ta sklep velja takoj.
Občinski svet je predlagani sklep SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov).
Ad 4) Kadrovske zadeve:
Sklep o imenovanju člana upravnega odbora LPC Pivka
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje in na seji.
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. Povedal je, da je njegov predlog, da se za člana
upravnega odbora imenuje Karmen Šabec, višjo svetovalko za proračun in gospodarstvo
Občine Pivka.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Pivka, imenuje, na predlog župana, člana upravnega odbora Lokalnega
pospeševalnega centra Občine Pivka:
- Karmen Šabec, višja svetovalka za proračun in gospodarstvo Občine Pivka.
2.
Ta sklep velja takoj.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) predlog sklepa.

Ad 5.) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle.
Župan je predal besedo predseednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik statutarne komisije Andrej Kristan je povedal, da je odbor predlog obravnaval in
sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi s tem, da se v prvem odstavku 10.
člena črta »kulturnih društev« in nadomesti z besedilom: »društev, ki izvajajo ljubiteljsko
kulturno dejavnost«.
Odbor je nadalje soglašal tudi s predlogoma, da se preuči možnost, da bi društva s statusom
javnega interesa pridobila na razpisu več točk, ter da bi ponovno preučili merila pravilnika in
bolj uravnotežili vrednotenje zborov ter ostalih ljubiteljskih kulturnih vsebin.
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Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor predlog
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu njegov sprejem.
Vezano na predlog spremembe v prvem odstavku 10. člena je odbor sprejel enak sklep kot
statutarna komisija. Enako glede sklepa, da se preuči možnost, da bi društva s statusom
javnega interesa pridobila na razpisu več točk, ter da bi ponovno preučili merila pravilnika in
bolj uravnotežili vrednotenje zborov ter ostalih ljubiteljskih kulturnih vsebin.
V razpravi je sodeloval:

Damijan Kapelj.

Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje, skupaj s predlogom spremembe
odbora za družbene dejavnosti in statutarne komisije, da se v prvem odstavku 10. člena
črta »kulturnih društev« in nadomesti z besedilom: »društev, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno
dejavnost«.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji SKLEP:
1.
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, skupaj s predlagano spremembo.
2.
Sklep velja takoj.
Ad 6.) Sklep o določitvi/spremembi meje med Občino Pivka in Občino Divača
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev je podala Karmen Valenčič.
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal,
da je odbor obravnaval predlog in sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga, da ga potrdi.
Razprave ni bilo.

Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji SKLEP:
1.
Občinski svet Občine Pivka soglaša z uskladitvijo meje med Občino Pivka in Občino Divača,
skladno z Obrazcem 1, pod št. 19_91-1 z dne 13.02.2019, ki je priloga tega sklepa.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Svetnice Katarine Temkove ni bilo na seji v času glasovanja.
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Ad 7.) Sklep o določitvi/spremembi meje med Občino Pivka in Občino Ilirska
Bistrica
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev je podala Karmen Valenčič.
Župan je predal besedo predseednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal,
da je odbor obravnaval predlog in sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga, da ga potrdi.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji SKLEP:
1.
Občinski svet Občine Pivka soglaša z uskladitvijo meje med Občino Pivka in Občino Ilirska
Bistrica, skladno z Obrazcem 1, pod št. 38_91-1 z dne 05.03.2019, ki je priloga tega sklepa.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Svetnice Katarine Temkove ni bilo na seji v času glasovanja.

Ad 8.) Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta Občine Pivka
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev je podal Boštjan Glažar.
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik odbora za varstvo okolja Benčič Teodor je povedal, da je odbor obravnaval
predlog in sprejel sklep, da ga občinskemu svetu predlaga v sprejem.
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Andrej Kristan je povedal, da je odbor obravnaval
predlog in sprejel sklep, da podpira sprejem poročila.
V razpravi sta sodelovala: Jadran Brožič in Jože Morel.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji SKLEP o potrditvi
Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrtaLokalnega energetskega koncepta
Občine Pivka in njihovih učinkih:
1.
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Občinski svet Občine Pivka potrjuje letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta Občine Pivka in njihovih učinkih.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad 9.) Sklep o višini nagrade predsednikov vaških in
trške skupnosti
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev je podala Karmen Šabec.
Župan je predal besedo predseednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor obravnaval
predlog in soglasno sprejel sklep, da s predlogom soglaša.
V razpravi so sodelovali:

Drago Štunf, Zdenka Kapelj in Boris Rebec.

Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji SKLEP:
1.
Predsednikom vaških in trške skupnosti v Občini Pivka, se za obdobje 2019-2022 za delo v
okviru sveta vaške oziroma trške skupnosti, izplača nagrada za posamezno leto.
2.
Letna bruto nagrada predsednika vaške skupnosti znaša 35 % osnovne plače prvega
plačnega razreda iz plačne lestvice, ki velja za sistem plač v javnem sektorju. Predsednikom
vaških skupnosti, ki imajo več kot 300 prebivalcev se izplača dvojna nagrada.
Predsedniku trške skupnosti se izplača trikratna nagrada.
3.
Ta sklep velja takoj.

Ad 11.) Pobude in vprašanja
Svetnik Primožič Evgen je podal naslednje pobude in vprašanja svetnikov OO DeSUS
Pivka (tudi v pisni obliki):
1. Dajemo pobudo, da se popravi jašek na pločniku pred stanovanjskim blokom na pločniku
na Prečni ulici 8 v Pivki.
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da je občinska uprava z
zadevo seznanjena in je realizacija že v planu.
2. Naši člani so zapazili, da kultura pobiranja pasjih iztrebkov pada, kar pomeni, da številni
lastniki ne pobirajo iztrebkov svojih psov. Glede na to, da jim je na voljo vsa potrebna
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infrastruktura, vključno z vrečkami, kar je v Pivki oziroma je bil dodatni nadstandard, ki ga v
marsikaterem drugem večjem mestu v Sloveniji ni, težko razumemo, zakaj je tako težko za
svojim psom ustrezno počistiti.
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da je občinska uprava s
problematiko seznanjena ter, da tudi že apelira na MIR, da se kršiteljem izreka kazni.
Občina redno obvešča lastnike psov o primernem ravnanju glede pasjih iztrebkov, vendar
žal posamezniki priporočil ne upoštevajo.
3. Dajemo tudi pobudo oziroma predlagamo, da pri popravilu cest oziroma pri preplastitvi cest
se mora odstraniti stari asfalt in šele potem se nanese novega oziroma novo plast asfalta,
tako da ne pride do tega, da se z nanosi novih plasti samo cesta viša, dvorišča hiš ali hiše
pa prehajajo pod nivo ceste, kar pomeni, da ob dežju meteorna voda zaliva dvorišča
oziroma hiše. Vemo pa, da se podnebje spreminja in da prihaja do vedno večjih nalivov
tako imenovanih sto letnih vod, ki naredijo ogromno škode. Če pa pri gradnji hiš in
popravilu cest na to ne mislimo sami rinemo v nesrečo z našim nepremišljenim delom in
izdelave projektov. Vsi tudi vemo, da če je več kot toliko mislimo nad 30 cm asfalta, se
asfalt na cestišču v poletnih mesecih ugreza pod težo tovornjakov. Tako pride do poškodb
na cestišču, kolesnic ipd. Predlagamo tudi, da če se pristopi k izgradnji cest, naj se v
projektih upoštevajo merila sodobnega časa. Tu gre predvsem za širino cestišč, da so
dovolj široke in da se gradi primerno razvoju sodobnih vozil, tako tovornjakov, delovnih
strojev, osebnih vozil, kot kmetijske mehanizacije. Cesta se gradi za najmanj 50 let, da ne
govorimo o mostovih ter drugih objektih na cestah, ki se gradijo za 150 ozirom za 200 let.
Pri izdelavi in s tem izvajanju projektov pogrešamo sistemski pristop (npr. se je izvajala
kanalizacija med Petelinjami in Pivko, pa tudi drugje kasneje, zakaj se takrat ni vgradilo
kablov električne napeljave pod zemljo, saj nam je tako znano kaj je naredil žled leta 2014).
Pogrešamo tudi, nadzor nad izvajalci del in vgrajenimi materiali (kot npr. asfalt in drugi
materiali, pa tudi pri kopanju za vodovodno in kanalizacijsko napeljavo).
4. Dajemo tudi pobudo, da bi Pivški list začel izhajati kot mesečnik, tako kot je pred leti. S tem
bi lahko informirali občane z novejšimi in kakovostnejšimi informacijami. Vsi vemo, da
informiranost občanov je zelo pomembna, saj s tem so jim na voljo potrebne informacije o
svojem življenjskem okolju in o delu Občine na vseh njenih področjih dela in o delu drugih
gospodarskih, negospodarskih subjektov, kot tudi o nevladnih organizacij v občini.
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da se uveljavlja praksa, da
lokalne skupnosti izdajajo lokalne časopise le v pdf obliki in nič več v materialni.

Svetnik N.Si Teodor Benčič je podal naslednje pobude in vprašanja v imenu
občinskega odbora NSi (tudi v pisni obliki):
1. Problematika obremenitve občinskega središča in Petelinj s tranzitnim, zlasti tovornim
prometom se bo izjemno zaostrila z ukrepom sosednje Hrvaške, ki bo v kratkem
preusmerila ves tovorni promet na avtoceste. Tako bo pri nas enormno porastel že tako
obremenjujoč promet iz smeri Jelšan oz. mejnega prehoda s Hrvaško. V Pivki se bomo
skupaj s civilnimi iniciativami sosednjih občin Ilirska Bistrica in Postojna povezali v
prizadevanjih za rešitev tega akutnega okoljskega problema na cestni povezavi Jelšane –
Ilirska Bistrica- Postojna. Kakšna je situacija glede naše pivške obvoznice in ali je kaj
novega glede avtoceste ali hitre ceste?

__________________________________________________________________________________
2.1. - 9

Občina Pivka_____________________________________________________________5. seja občinskega sveta

2. Občani so nas opozorili na nesorazmerne hitrosti na Prečni ulici v območju umirjenega
prometa /območje okrog OŠ Pivka in Skale, Krpanovega doma in Vrtca ter avtobusnega
postajališča/ saj iz območja omejitve hitrosti na 30 km/h v območje umirjenega prometa
skoraj vsi vozniki pospešijo in dosegajo velike hitrosti. Edina izjema so avto šole. Opozorila
ne zaležejo, meritev hitrosti ni niti na območju omejitve 30 km/h. Predlagamo, da se
območje umirjenega prometa označi z znakom omejitve hitrosti, kot je to storjeno v Parku
vojaške zgodovine v Pivki. Morda tako rešimo kakšno življenje.
3. Za naslednje leto predlagamo uvedbo participatornega proračuna, saj ta način motivira
občane k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju občinskih politik.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da gre skozi Pivki veliko tovornega prometa, ki bo z
leti verjetno naraščal. Odgovorni s strani pristojnega ministrstva iščejo ukrepe za zmanjšanje
tovornega prometa na relaciji Kozina- Starod in Postojna- Jelšane. Eden od predlogov je bil,
da se prepove tovorni promet na teh relacijah, vendar bi bil tak ukrep v nasprotju z direktivami
EU. Povedal je, da sam meni, da bi bil možen ukrep, da se prepove tovorni promet, razen
lokalni tovorni promet ter da se definira kaj je lokalni tovorni promet. Občina je imela že nekaj
sestankov na pristojnem ministrstvu v zvezi s problematiko, ministrstvo je že sporočilo, da
ima rešitve, vendar jih bo predstavilo po formalnem zaključku pravne preveritve.
Župan Robert Smrdelj je nadalje povedal, da se nadaljujejo projektiranja obvoznice. Trenutno
je v izdelavi projektna naloga za izdelavo dokumentacije PGD in PZI za obvoznico.
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da občinski svet sprejme sklep s katerim poziva
medobčinski inšpektorat in redarstvo, da posebno pozornost posveti prekomerni obtežbi
tovornega prometa v tranzitu preko občine Pivka.
V razpravi so sodelovali:

Evgen Primožič, Drago Štunf, Andrej Kristan,Teodor Benčič in
Katarina Temkova.

Svetnik Damijan Kapelj je podal naslednje Pobude in vprašanja članov KL (tudi v
pisni obliki):
1. Svetniki so že v prejšnjih mandatih izpostavljali problematike okoliških prebivalcev
peletarne(bivši enerles) zaradi lesnega prahu. Kaj je bilo s stani Občine Pivka
narejeno, da problem omeji oz. odpravi. Ko piha burja, veter so razmere nevzdržne.
Hale za žagovino so bile izgrajene, vendar le to shranjujejo tudi na prostem. Meni, da
bi morali v podjetju zagotoviti (npr. pokriti), da burja prahu ne raznaša po okolici.
Priloga slike.
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Župan Robert Smrdelj je povedal, da je sedanji lastnik ob nakupu podjetja pred leti
zagotovil, da bo uredil to problematiko. Povedal, da bo Občina posredovala lastniku pisni
predlog za ureditev skladiščenja surovin.
2.

Okoliški prebivalci opozarjajo, bilo pa je tudi že svetniško vprašanje, vodotok, ki
teče iz Radohove vasi mimo peletarne v reko Pivko.
Pristojne službe naj ugotovijo, kakšno je stanje, saj naj bi v tem potoku plavalo vse
mogoče do živalskih trupel. Vse skupaj se nato izteka v reko Pivko.

Svetnica KL Katarina Temkova je podala naslednje pobude predsednice Društva Hiše
kulture v Pivki (tudi v pisni obliki)
»
1. Pobuda za spremembo pravilnika o sofinanciranju programov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
Naše pripombe glede Pravilnika se nanašajo predvsem na področje Merila za vrednotenje
programov, in sicer:
1. Menimo, da je na tem področju delitev točkovanja glede na vrsto skupine neustrezna, saj
preferira odrasle pevske zbore in pevske skupine, ki lahko dosežejo 630 točk, medtem ko vse
ostale skupine, z izjemo folklornih, lahko dosežemo kvečjemu 240 točk. Ta delitev je po
našem mnenju nepravična in neutemeljena, saj imamo tudi skupine, ki nismo pevski zbori,
reden, strokovno voden in javnosti dostopen program, ki ga soustvarjamo različni strokovnjaki
(na našem področju so to kustosi, akademski umetniki, likovni pedagogi idr.), spremlja pa ga
strokovna in zainteresirana javnost. Poleg tega menimo, da ravno ta delitev ustvarja
nesorazmeren razvoj kulturnih dejavnosti, saj je pevskih zborov v Občini Pivka malo morje,
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medtem ko skupin, ki bi se ukvarjale z drugimi področji ustvarjanja (gledališče, ples, vizualna
umetnost, literatura), primanjkuje ali jih sploh ni.
Predlagamo, da se merila in kriterije za vse skupine izenači in oblikuje tako, da bodo
spodbujala raznovrstnost in razpršenost ustvarjanja.
2. Menimo tudi, da so pri Dodatnih kriterijih v razdelku Število sekcij ponovno preferirani
pevski zbori, saj lahko dosežejo bistveno več točk kot ostale skupine. V razdelku Aktivnosti in
dosežena kvaliteta pa so po našem mnenju merila pomanjkljiva glede na raznolikost skupin.
Merilo, ki se nanaša na tekmovanja in udeležbo na raznih srečanjih, denimo lahko velja za
pevske zbore, ljubiteljska likovna društva in amaterske gledališke skupine, ostali pa si z njim
ne moremo kaj prida pomagati.
Predlagamo, da se v razdelku Število sekcij izenači točke za vse skupine, v razdelku
Aktivnosti in dosežena kvaliteta pa uvede dodatna merila, kot so na primer reference društva
(medijski odzivi, priznanja, nagrade), reference programskih vodij in strokovnih sodelavcev ter
priporočila oz. mnenja predstavnikov stroke.
3. Poleg tega predlagamo tudi, da se v Merila za vrednotenje programov uvede nov kriterij, ki
bi upošteval in ustrezno ovrednotil status društva v javnem interesu.
2. Pobuda za ureditev dvorišča za hišo kulture
1. Zunanji omet na zadnji steni stavbe, v kateri domuje Hiša kulture, ki gleda na dvorišče, je
začel odpadati, tako da se vidijo opeke. Luknja je velika že približno 1 m2, omet okrog nje pa
še vedno odpada v velikih kosih, ki ogrožajo mimoidoče ljudi in spodaj parkirane avtomobile.
Predlagamo, da se nastala luknja prekrije z novim ometom in da se utrdi tudi okolica okrog
nje.
2. Dvorišče za Hišo kulture je prevozno, deluje pa tudi kot parkirišče, ki ga uporabljajo
prebivalci zasebnega stanovanja v nadstropju stavbe, stranke Velo Centra, cvetličarne in
pekarne pa tudi uporabniki Hiše kulture. Ker ni nikjer nobenih oznak, ljudje parkirajo
samovoljno, drug čez drugega, in blokirajo prehode. Včasih je situacija z avtomobili res
neznosna, vnemajo se prepiri itd.
Predlagamo, da se zaenkrat ta problem reši tako, da se s črtami označijo parkirna mesta, tako
da bodo najbolj optimalno razporejena po celem dvorišču, hkrati pa ne bodo ovirala prehoda.
3. Opazili smo, da za dvorišče ne skrbi nobena javna služba. Nabirajo se smeti in odpadlo
listje, prerašča ga plevel, iz razpok poganja trava. Uporabniki Hiše kulture smo ga že
velikokrat očistili na lastno pobudo, vendar je jasno, da potrebuje redno skrb.
Predlagamo, da občina zagotovi redno čiščenje smeti in listja in vsaj dvakrat letno puljenje
plevela s strani katere od javnih služb.».
Svetnica Zdenka Kapelj je vprašala zakaj Občina ne odda v najem poslovnega prostora
bivše pekarne.
Župan Robert Smrdelj je pojasnil situacijo. Povedal je, da ima poslovni prostor sanitarije v
stari zgradbi oz. v delu stare pekarne, ki je predvidena za rušenje za potrebe ureditve
parkirišča za občinsko upravno stavbo in poslovno stanovanjski objekt na Kolodvorski 7a.
Občina je pred leti s takratnim lastnikom prostora sklenila dogovor, da se stara pekarna ruši,
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Občina pa zagotovi nadomestne sanitarije v novem prizidku k poslovno stanovanjskem
objektu, na svoje stroške. Ko je Pekarna Postojna pristopila k postopku prodaje prostora, je
bila na Občini narejena kalkulacija in sicer primerjava med ceno odkupa prostora in stroškom
izgradnje nadomestnih sanitarij. Občina je sprejela odločitev, da pristopi k odkupu prostora,
ker je bilo to zanjo stroškovno ugodnejše. Trenutno poteka projektiranje skupnega parkirišča
za poslovno stanovanjsko stavbo na naslovu Kolodvorska cesta 7 in za občinsko upravno
stavbi, ki se navezuje na parkirišče za stavbo na naslovu Kolodvorska cesta 3. Dovoz na
parkirišča je predviden iz nekdanjega uvoza za upravno stavbo Javor Pivka. Prioritetno se
rešuje ureditev parkirišča, šele nato oddajo prostora v najem. Prostor bi bilo mogoče oddati
šele po ureditvi novih sanitarij.
Svetnik Jadran Brožič je opozoril na nevarnost, ki jo za promet na cesti iz Pivške kasarne za
Veliko Pristava predstavljajo padajoči bori ne levi strani ceste. Enak problem je na cesti G1 od
Kala do centrale.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se bo Občina apelirala na MORS, da uredi zadevo.
Svetnik Jadran Brožič je člane občinskega sveta povabil, da se udeležijo pohoda iz Šmihela
na Ratečevo Brdo, ki bo na velikonočni ponedeljek dne 22. aprila.
Svetnica Suzana Vodopivec je podala pobudo, da Občina apelira na MORS, da naj z
vojaškimi vajami na Počku več ne motijo nočnega miru občanov. Povedala je, da so na noč
pred to sejo potekale tako glasne vojaške vaje, da so v Petelinjah zelo slabo spali.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da bo Občina posredovala dopis na MORS, da je Občina
prejela pritožbe v zvezi s preveč hrupnimi vojaškimi vajami.

Župan Robert Smrdelj je v zvezi z razpravo glede povečanega tovornega prometa preko
občine Pivka, dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Pivka poziva Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna,
Cerknica, Pivka, Loška Dolina in Bloke, da posebno pozornost posveti prekomerni obtežbi in
hitrosti tovornega tranzitnega prometa skozi občino Pivka.
2.
Ta sklep velja takoj.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) predlog sklepa.

Ad 11.) Razno
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je prosila člane in članice občinskega sveta, da
se zaposlenih ne kliče na gsm po zaključku delovnega časa. V kolikor je kaj nujnega se
pokliče njo osebno.
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da 2.4.2019 poteče rok za oddajo
poročila o financiranju stroškov volilne kampanije za občinske lokalne volitve 2018.
Svetnik Drago Štunf je podal kratko informacijo glede povečanja tovornega prometa po
državni cesti na lokacijo Postojna, Pivka, Jelšane.

__________________________________________________________________________________
2.1. - 13

Občina Pivka_____________________________________________________________5. seja občinskega sveta

Svetnik Boris Rebec je podal osebno stališče na javno objavo Krpanove liste v zvezi z
imenovanjem članov in članic v delovne odbore Občinskega sveta Občine Pivka, ter
imenovanje v druge organe občine, ter občasna delovna telesa.
Župan Robert Smrdelj je dal na glasovanje predlog sklepa, da se za obravnavo točke
Sklep o podelitvi priznanj Občine Pivka v letu 2019, seja zapre za javnost.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Občine Pivka je SOGLASNO (prisotnih 17 svetnikov) sprejel sklep, da se seja
zapre za javnost.
Seja se je zaprla za javnost ob 18.45 uri.

Ad 12.) Sklep o podelitvi priznanj Občine Pivka v letu 2019

Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Erika Kovačič.
Župan je predal besedo predseednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik Komisije za podelitev priznanj Boris Rebec je povedal, da je Komisija pravočasno
prejela 10 ovojnic s predlogi za podelitev priznanj občine Pivka. Povedal je, da so člani
komisije menili, da so prav vsi prispeli predlogi umestni in upravičeni. Bili so mnenja, da se v
enem letu ne sme podeliti preveč priznanj, zato so se odločili, da se omejijo na skupno štiri
podeljena priznanja in tako občinskemu svetu predlagajo da se podeli naslednja priznanja:
- Častni občan Občine Pivka: Ernest Margon
- Plaketa občine Pivka: Športno društvo Pike
- Plaketa občine Pivka: Darko Muhič
- Priznanje občine Pivka: Kulturno društvo Juršče.
Predsednik komisije je nato predstavil predloge in sicer:
• KD Košana in PGD Košana predlagajo Marijo Mršnik za plaketo ali priznanje za
prizadevanja na družbenem in socialnem področju.
• Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Postojna Pivka predlaga Majdo Radivo za
priznanje za dolgoletno delovanje pri Rdečem križu ter za zasluge na družbenem in
socialnem področju.
• Osnovna šola Košana, ravnateljica Neva Brce predlaga Cecilijo Pavlovič za priznanje za
dolgoletno požrtvovalno delo v šoli, na področju kulturne dediščine in sociale.
• Župan Robert Smrdelj in podžupan Boris Rebec predlagata Ernesta Margona za
častnega občana občine Pivka, za zasluge in dolgoletno delovanje na političnem,
družbenem, športnem in socialnem področju.
• Andrej Žužek (s podporo KD Juršče, molitveno-kulturno skupino Juršče in VSO Pivka)
predlaga Majdo Žužek za priznanje občine Pivka za delovanje na kulturnem, družbenem,
socialnem in verskem področju.
• Andrej Žužek (s podporo KD Lipa, KD Zagorje in PD Postojna) predlaga Kulturno
društvo Juršče za priznanje za plodno lokalno delovanje društva.
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•

•
•

•

Turistično društvo Pivka predlaga Športno društvo Pike za plaketo, ob 15-letnici društva
in 25-letnici sodelovanja pri cheerleadingu ter za izjemne dosežke na državnem,
evropskem in celo svetovnem odru.
Župnijski pastoralni svet Zagorje in Župnijski pastoralni svet Trnje predlaga Nika
Štrancarja za plaketo za dolgoletno plodno delovanje v župnijah Trnje in Zagorje.
Poveljnik OŠCZ občine Pivka Jože Morel, PGD Košana in PGD Zagorje predlagajo za
plaketo Darka Muhiča, za strokovno in požrtvovalno delo na področju gasilstva in civilne
zaščite.
Kulturno društvo Šmihel in Turistično društvo Pivka s podporo KD Šmihel, VS Narin in
Župnijske Karitas Šmihel predlagajo za plaketo Dragico Kaluža, za dolgoletno delovanje
na kulturnem, turističnem, družbenem in socialnem področju.

V razpravi so sodelovali:

Jadran Brožič, Drag Štunf, Jana Gržinič, Zdenka Kapelj, Katarina
Temkova, Boris Rebec in Jože Morel.

Župan Robert Smrdelj je dal predlog komisije na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji SKLEP:
1.
Občina Pivka v letu 2019 podeljuje naslednja priznanja:
1. Častni občan Občine Pivka: Ernest Margon, Prečna ulica 2, 6257 Pivka
2. Plaketa občine Pivka: Športno društvo Pike, Prečna ulica 3, 6257 Pivka
3. Plaketa občine Pivka: Darko Muhič, Dilce 16, 6230 Postojna
4. Priznanje občine Pivka: Kulturno društvo Juršče, Juršče 65, 6257 Pivka.
2.
Priznanja bodo podeljena na osrednji prireditvi ob občinskemu prazniku Občine Pivka.
3.
Ta sklep velja takoj.

Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.

Zapisala:
Jana Lemut

ŽUPAN
Robert Smrdelj
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