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Gradivo k točki 2 
 
 

2. Zapisnik 5. seje Občinskega sveta Občine Pivka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gradivo pripravila: Jana Lemut 
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OBČINA PIVKA 
OBČINSKI SVET 
 
 
 
 
Štev.:  9000-_/2019 
Dne:   __. junij 2019 
 
 

Občinski svet Občine Pivka je na svoji 6. seji, dne __.__.2019 sprejel 
 
 

S K R A J Š A N I   Z A P I S 
 

5. seje Občinskega sveta Občine Pivka, 

ki je bila  v četrtek dne 30.5.2019 ob 16. uri, 

v sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka 

 
PRISOTNI ČLANI:   Teodor Benčič, Silvo Čelhar, Majda Godina, Damijan Kapelj, Zdenka 

Kapelj, Blaženka Pahor, Evgen Primožič, Boris Rebec, Drag Štunf, 
Katarina Temkova, Suzana Vodopivec, Darko Zadel, Iztok Zadnik, Jože 
Morel, Jana Gržinič, Jadran Brožič, Andrej Kristan   

 
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, Iztok Simšič 
direktor Komus d.o.o.  

 
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 16 svetnikov. 
 
Svetnik Andrej Kristan ni bil prisoten na začetku seje. 
 
 
 

Ad 1.) Sprejem dnevnega reda 
 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
 
Župan Robert Smrdelj je predlagal dopolnitev dnevnega reda s točko  Sklep o ukinitvi 
statusa javnega dobra, ki naj se obravnava kot tč. 10, sedaj predlagani tč. 10 in tč. 11 pa se 
preštevilčita. 
 
Razprave ni bilo. 
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Svetnik Andrej Kristan se je seje udeležil ob 16.10 uri. 
 
 
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. 2.1. Zapisnik 4. seje občinskega sveta 

2.2. Zapisnik 1. korespondenčne seje občinskega sveta  
3. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2018 – skrajšani postopek  
4. Sklep o soglasju k sistemizaciji v Vrtcu Košana  
5. Sklep o soglasju k sistemizaciji in odobritvi fleksibilnega normativa v Vrtcu Pivka  
6. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v občini 

Pivka  
7. Sklep o subvenciji uporabnine za večnamensko športno dvorano Skala  
8. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen koncesioniranih storitev pogrebne in 

pokopališke dejavnosti v Občini Pivka  
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju dodeljevanju finančnih 

spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Pivka za obdobje 2016 – 2020    
10. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
11. Pobude in vprašanja svetnikov 
12. Razno 
 
 
 

Ad 2.1. ) Zapisnik 4.  seje občinskega sveta 
 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog zapisnika na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) skrajšan zapis 4. seje 
občinskega sveta.  
 
 
 

Ad 2.2. ) Zapisnik 1.  korespondenčne seje občinskega sveta 
 
 

Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Župan Robert Smrdelj je podal obrazložitev vzroka sklica korespondenčne seje. Občina je 
iskala druge načine, da bi postala lastnica na predmetnih stanovanjih, vendar je bilo 
ugotovljeno, da je sprejem sklepa o priznanju lastninske pravice na korespondenčni seji, v 
danem trenutku najbolj argumentiran način za dosego cilja. 
 
V razpravi je sodeloval: Andrej Kristan. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog zapisnika na glasovanje. 
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Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) skrajšan zapis 1. 
korespondenčne seje občinskega sveta.  

 
 
 

Ad 3.) Zaključni račun Proračuna Občine Pivka za leto 2019 – skrajšani 
postopek 
 
 

Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Karmen Šabec. 

 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog 
zaključnega računa obravnaval in soglasno sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga, da 
sprejme Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2018, skupaj s prilogami in 
obrazložitvami. 
 
Predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Majda Godina je 
povedala, da je odbor predlog obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu 
svetu, da sprejme Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2018, skupaj s prilogami in 
obrazložitvami. 
 
Predsednik odbora za varstvo okolja Teodor Benčič je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu sprejem Zaključnega 
računa proračuna Občine Pivka za leto 2018, skupaj z vsemi prilogami. 
 
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj  je povedal, 
da je odbor obravnaval predlog in soglasno sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga, da 
ga sprejme. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Andrej Kristan je povedal, da je odbor predlog 
zaključnega proračuna obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, 
da ga sprejme. 
 
Predsednica nadzornega odbora Mojca Požar Štunf je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval, ni pa odbor bil sklepčen. Prisotni so sprejeli skelp, da predlagajo občinskemu 
svetu, da zaključni račun sprejme.  
 
V razpravi so sodelovali: Damijan Kapelj, Evgen Primožič in Iztok Zadnik. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal naslednji predlog sklepa na glasovanje: 
1. člen 
Občinski svet Občine Pivka sprejme Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2018, 
skupaj s prilogami in obrazložitvami.   
2. člen 
Občinski svet Občine Pivka poda soglasje k Poročilu o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim 
premoženjem za leto 2018 in Poročilu o realizaciji prodaje finančnega premoženja Občine 
Pivka za leto 2018. 
3. člen 
Občinski svet Občine Pivka poda soglasje k poročilu o porabi sredstev proračunske rezerve 
za leto 2018.  
4. člen 
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Občinski svet Občine Pivka poda soglasje k realiziranim prerazporeditvam proračuna in 
preimenovanjem proračunskih postavk v letu 2018.   
5. člen 
Ta sklep velja takoj.  
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) predlog sklepa. 

 
 

Ad 4) Sklep o soglasju k sistemizaciji v Vrtcu Košana 
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje in na seji. 
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle. Povedala je, da je bil danes na seji predložen   
popravek sklepa in sicer, da se alineji 1.čl. glasita: 
» - dva kombinirana oddelka (1-5) in 

-in homogeni oddelek drugega starostnega obdobja (5-6).«. 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
V razpravi sta sodelovala: Iztok Zadnik in Andrej Kristan. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog sklepa na glasovanje skupaj s predlaganim popravkom. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji SKLEP: 
 
1. člen 
Ustanoviteljica Občina Pivka daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Košana za tri 
oddelke in sicer:       

- dva kombinirana oddelka (1-5) in 
- en homogeni oddelek drugega starostnega obdobja (5-6) 

Delovno mesto delež delovnega mesta 
 

Pomočnik ravnatelja 0,33 
Vzgojitelj 3 
Pomočnik vzgojitelja 3,36 
Svetovalni delavec 0,1 
Organizator prehrane 0,05 
Organizator zdravstveno higienskega 

režima 0,05 

Računovodja, Administrator 0,5 
Perica 0,3 
Čistilka 0,34 
Hišnik 0,17 
Hišnik-vzdrževalec inv.kvota 0,5 
Kuharica 1,112 

2.člen 
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Staršem katerih otroci niso dobili prostega mesta v Vrtcu Pivka se povrnejo potni stroški za 
prevoz v Vrtec Košana. Potni stroški se povrnejo za dve relaciji (prihod v vrtec in odhod 
domov). 
3. člen 
Občinski svet Občine Pivka pooblašča župana Občine Pivka, da v skladu z veljavno 
zakonodajo poda soglasje k povišanju oziroma znižanju normativa, v kolikor se med šolskim 
letom poveča oziroma zmanjša število otrok v posameznem oddelku.  
4. člen 
Vrtcu Košana se za zagotavljanje sočasnosti odobri 20 ur študentskega servisa mesečno. Ure 
zavod prosto razporedi med letom glede na potrebe delovnega procesa.  Župan se pooblasti 
tudi za odobritev dodatnih ur študentskega servisa v kolikor je to nujno potrebno zaradi 
varnosti otrok in sočasnosti v skupinah.   
5. člen 
Ta sklep velja takoj in se uporablja od 1.9.2019 dalje.   
 
 
 

Ad 5.) Sklep o soglasju k sistemizaciji in odobritvi fleksibilnega normativa v  
Vrtcu Pivka 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje in na seji. 
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle. 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji Sklep o soglasju k 
sistemizaciji in odobritvi fleksibilnega normativa za oblikovanje oddelkov v vrtcu Pivka: 
1. člen 
Ustanoviteljica Občina Pivka daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest Vrtcu Pivka za deset 
oddelkov in sicer:  

- štiri oddelke prvega starostnega obdobja (1-2, 1-3, 2-3, 2-3), 
- en kombiniran oddelek (2-4) 
- pet oddelkov drugega starostnega obdobja (3-6, 3-4, 4-5, 4-5, 5-6). 

  

delovno mesto delež delovnega 

mesta 

Pomočnik ravnatelja + Organizator 

zdravstveno higienskega režima 

1,00 

Vzgojitelj 10,00 

Pomočnik vzgojitelja 11,40 

Svetovalni delavec 0,33 

Organizator prehrane 0,16 

Računovodja 0,66 
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Poslovni sekretar 0,66 

Čistilka 2,50 

Perica 0,55 

Hišnik 0,55 

Hišnik-vzdrževalec invalidska kvota 0,50 

Računalničar 0,05 

Pomočnik kuharja  

Kuharica 

0,30 

3,00 
 

  
  

 

 
2. člen 
Vrtec Pivka  uporabi pri organizaciji oddelkov od 1.9.2019 dalje fleksibilni normativ v štirih 
oddelkih prvega starostnega obdobja in v treh oddelkih drugega starostnega obdobja. 
3. člen 
Občinski svet Občine Pivka pooblašča župana Občine Pivka, da v skladu z veljavno 
zakonodajo poda soglasje k povišanju oziroma znižanju normativa oziroma preoblikovanju 
oddelkov, v kolikor se med šolskim letom poveča oziroma zmanjša število otrok v 
posameznem oddelku.  
4. člen 
Vrtcu Pivka se za zagotavljanje varnosti v Enoti Marica in sočasnosti odobri 80 ur 
študentskega servisa mesečno oziroma zaposlitev 0,50 pomočnice vzgojiteljice.  Ure študenta 
oziroma zaposlene zavod prosto razporedi med letom glede na potrebe delovnega procesa.   
5. člen 
Ta sklep velja takoj.   

 
 
 
 

Ad 6.) Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi 
odpadki v občini Pivka 

 
 

Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje in na seji. 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. 
 
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 soglasno sprejel sklep, da predlaga, da se predlog 
spremembe pravilnika, ki je bil posredovan z gradivom, dopolni tako, da se omeji količina 
odpadkov, ki je predmet subvencije in sicer za največ 5 ton odpadka torej, da se v prvi alineji 
1. člena pika na koncu stavka črta in za njo nadaljuje besedilo: »in za največ 5 ton odpadka.«. 
Povedal je, da odbor predlaga, da občinska uprava preveri, kakšne so možnosti za 
sofinanciranje odstranjevanja azbesta za pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo. V 
kolikor bi tako sofinanciranje bilo možno, se predlaga, da se sprememba predlaga za leto 
2020. Odbor predlaga tudi, da se preveri možnost razpisa v letu 2020 v dveh delih. 
 
Predsednik statutarne komisije Andrej Kristan je povedal, da je komisija predlog obravnavala 
in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog pravilnika. 
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Predsednik odbora za varstvo okolja Teodor Benčič je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme s tem, da 
se omeji količina odpadkov, ki je predmet subvencije in sicer za največ 5 ton odpadka.  
 
 
V razpravi so sodelovali:  Zdenka Kapelj, Boris Rebec, Suzana Vodopivec, Iztok Zadnik, 

Drago Štunf. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Pravilnika na glasovanje, skupaj s predlagano 
dopolnitvijo odbora za komunalno dejavnost in odbora za varstvo okolja. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji Pravilnik o spremembi 
Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka: 
1. člen 

V Pravilniku o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Pivka (Ur. list RS, št. 
97/17) se tretja alineja 4. člena spremeni tako, da se glasi: 

 » – Prosilec lahko pridobi proračunska sredstva za kritje dela stroška odlaganja odpadne 
azbestne kritine na odlagališču komunalnih odpadkov v višini 75% stroška odlaganja in za 
največ 5 ton odpadka. «.    

KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 

Ad 7.) Sklep o subvenciji uporabnine za večnamensko športno dvorano Skala  
 

Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje in na seji. 
Obrazložitev je podala Erika Kovačič. 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da ga občinskemu svetu predlaga v sprejem. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji SKLEP o subvenciji 
uporabnine za večnamensko športno dvorano Skala: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka soglaša, da se iz proračuna Občine Pivka namenijo sredstva za 
subvencijo uporabnine športne dvorane.  
2. 
Subvencija v višini 95% uporabnine se nameni za treninge in tekme mlajših kategorij 
športnikov iz klubov in društev občine Pivka.   
3. 
Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2021. 
 
 

Ad 8.) Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen koncesioniranih storitev pogrebne 
in pokopališke dejavnosti v Občini Pivka 



Občina Pivka                                                                                                     6. seja Občinskega sveta 
 

___________________________________________________________________________ 
2-9 

 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje in na seji. 
Obrazložitev so podali župan Robert Smrdelj, Tadeja Zadelj in Iztok Simšič direktor Komus 
d.o.o.. 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da ga občinskemu svetu predlaga v sprejem. Je pa 
odbor obravnaval tudi tematiko cen grobnin in predlagal 20% znižanje teh cen. Odbor je 
sprejel sklep, da se do naslednje seje odbora pripravi primerjavo cen pokopaliških dejavnosti 
v sosednjih občinah.  
 
Predsednik odbora za komunalno dejavnost Damijan Kapelj je povedal, da je odbor soglasno 
potrdil predlog sklepa. Potekala je tudi razprava glede cen najema grobnih polj. Ugotovljeno je 
bilo, da je ta cena višja kot tovrstna cena v sosednjih občinah. Odbor enako predlaga pripravo 
primerjav te cene po sosednjih občinah in uvrstitev zadeve na dnevni red naslednje seje 
odbora. 
Povedal je tudi, da je bila razprava  glede problematike cen grobnin v Občini Pivka v 
primerjavi s sosednjimi občinami. Odbor je sprejel sklep, da predlaga 20% znižanje cen. 
Analizo cen in primerjavo s sosednjimi občinami pripravi občinska uprava do naslednje seje 
odbora. 
 
Tadeja Zadel je povedala, da je predlog obravnavala tudi Komisija za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin in sprejela sklep, da potrjuje predlog sklepa. Podala je predlog, da se cena 
najema nagrobnih polj zniža za 20% ter naj se naredi primerjava te cene s ceno, ki jo imajo 
sosednje občine. 
 
V razpravi so sodelovali:  Zadnik Iztok, Jadran Brožič, Boris Rebec, Damijan Kapelj, Evgen 

Primožič, Teodor Benčič.  
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji Sklep o spremembi 
Sklepa o določitvi cen koncesioniranih storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v 
Občini Pivka: 
1. člen 
1. člen Sklepa o določitvi cen koncesioniranih storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v 
Občini Pivka (Uradni list RS, št. 34/17) se spremeni tako, da se glasi: 
»Storitev 24-urne dežurne službe pogrebne dejavnosti v Občini Pivka znaša 147,53 € brez 
DDV.« 
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Svetnik Boris Rebec ni bil prisoten na seji v času glasovanja. 
 
 
 

Ad 9.) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju 
dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini 

Pivka za obdobje 2016 – 2020 
 
 

Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje in na seji. 
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Obrazložitev je podala Tanja Avsec. 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Andrej Kristan je povedal, da je odbor predlog 
pravilnika obravnaval na eni od prejšnjih sej. Odbor je takrat podal predlog sprememb in 
dopolnitev pravilnika. 
 
Kot predsednik statutarne komisije je Andrej Kristan povedal, da je komisija na včerajšnji seji 
predlog ponovno obravnavala in ugotovila, da so upoštevani vsi predlogi sprememb in 
dopolnitev odbora za gospodarstvo, zato je sprejela sklep, da se občinskemu svetu predlaga v 
sprejem Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud 
za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Pivka za obdobje 2016 – 2020.  
 
V razpravi je sodelovala: Jana Gržinič. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Pravilnika na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji Sklep: 
1. 
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih 
spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Pivka za obdobje 2016-2020.   
2. 
Sklep velja takoj.   
 
 
Svetnik Boris Rebec ni bil prisoten na seji v času glasovanja. 
 
 
 

Ad 10.) Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
 

Gradivo je bilo svetnikom posredovano na seji. 
Obrazložitev je podal Župan Robert Smrdelj. Povedal je, da je Trška skupnost Pivka k 
predlogu sklepa podala soglasje. 
 
V razpravi so sodelovali: Damijan Kapelj, Kristan  Andrej, Jana Gržinič. 
 
 
Na predlog Krpanove liste je bila seja prekinjena ob 18.uri. 
Seja se je nadaljevala ob 18.10. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji Sklep o ukinitvi 
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. člen 
Občinski svet Občine Pivka  sprejme  sklep, da se ukine status grajeno javno dobro lokalnega 
pomena na nepremičninah: 
- Parc. št. 740/12   katastrske občine 2501 Petelinje (ID znak parcela 2501 740/12) 
- Parc. št. 1007/7   katastrske občine 2501 Petelinje (ID znak parcela 2501 1007/7) 
- Parc. št. 1009/13 katastrske občine 2501 Petelinje (ID znak parcela 2501 1009/13) 
ter pri njih vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 
6257 Pivka, matična št.: 5883563000 do celote (do 1/1). 
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2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnemu listu Republike Slovenije.  
      
 

Ad 11.) Pobude in vprašanja 
 
Svetnik Jože Morel je vse povabil na ogled regijskega tekmovanja v orientaciji, ki ga PGD 
Košana organizira to soboto 1.6.2019. Povabil je tudi na prireditev Civilne zaščite Preverjanje 
prve pomoči, ki bo 8.6.2019 pred Krpanovim domom. 
 
Svetnica Suzana Vodopivec je podala vabilo za udeležitev Petelinjskega teka to soboto 
1.6.2019. 
 
Svetnik Jadran Brožič naj podal pobudo, da se primerno uredi prekope za potrebe optike v 
Šmihelski dolini. So posedeni, zato je ob prevozu prekopa hrup zelo moteč. 
 
Svetnica Jana Gržinič  je v imenu Komisije za sodelovanje s pobratenimi občinami in 
Društva MOST vse zainteresirane povabila, da se udeležijo obiska pobratene Občine Durach, 
ki bo potekalo od  12. do 16.  julija. 
 
Svetnica Katarina Temkova v imenu Krpanove liste podala naslednje pobude (tudi v pisni 
obliki): 
1. Javna predstavitev strokovnih podlag za vadbišče na Počku 
KL poziva Občino Pivka, da organizira javno predstavitev strokovnih podlag v postopku 
državnega prostorskega načrtovanja za Osrednje vadbišče Slovenske vojske na Počku. 
Kot je bilo na javni predstavitvi v Postojni s strani predstavnikov SV predstavljeno, so se 
pripravljeni predstavitve udeležiti v vseh občinah vplivnega območja vadbišča Poček. 
Predlagamo, da se javna predstavitev organizira v Krpanovem domu. 
 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je MORS pred kratkim v Postojni organiziranal 
predstavitev analize podtalnice na vodonosnem območju za Malne, na katerega ima lahko 
potencialno vpliv vojaški poligon Poček-Bač. Predstavitev je bila izvedena samostojno, torej 
ne v okviru postopka sprejema DPN-ja. Povedal je, da lahko Občina Pivka povabi MORS, da 
se ta predstavitev izvede tudi v Pivki. Pričakuje se, da bodo kmalu začeti postopki za sprejem 
DPN-ja na tem območju. 
Predstavil je stališče, ki ga je do problematike zavzel prejšnji Občinski svet in je bilo 
posredovano pristojnim službam MORS. Na državni ravni je potrebno sprejeti uredbo o 
vodonosniku, omejiti je potrebno rabo težkega orožja, v skladu z zakonom se zaradi omejene 
rabe prostora lastnikom gozdov zagotovi odškodnine, po naročilih lokalnih skupnosti se izvaja 
monitoringe, itd. 
 
2. Požarna varnost na Novi Sušici 
Opozorilo krajanov, da imajo samo en nadzemni hidrant, kar je absolutno premalo v primeru     
večjega požara. Na problematiko so krajani že opozorili, vendar se ni še nič premaknilo oz. 
odziva iz občine ni. S strani krajanov je posredovan dopis z obrazložitvijo in zahtevo za 
ureditev požarne varnosti v vasi. Pobudo bo obravnavala Komisija za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin na seji v torek, 28. 5. 2019, ter sklep predala v obravnavo na sejo občinskega 
sveta, ki bo 30.5.2019. 
 
3. Prometni režim oz. prometna varnost v IC Neverke in kanalizacijski pokrovi na 

Kolodvorski cesti v Pivki, Ureditev ceste v Dolnji Košani 
Vedno več je opozoril občanov, predvsem pa zaposlenih v podjetjih, ki so locirana v IC 

Neverke, da je prometna varnost zelo problematična. Večino dni v tednu je namreč vozni pas 
zaparkiran s kamioni, ki od zgodnjih jutranjih ur čakajo v koloni za odpad. Zaposleni in vsi 
ostali uporabniki IC morajo tako uporabljati nasprotni, levi vozni pas, ki pa je povsem 
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nepregleden. Vožnja po njem predstavlja pravo rusko ruleto. Prav tako tudi ni urejenih sanitarij 
za šoferje, ki čakajo po več ur v koloni. K reševanju problematike je potrebno nemudoma 
pristopiti. 

Veliko Občanov, ki živijo ob Kolodvorski cesti v Pivki, nas opozarja na ropotanje 
kanalizacijskih pokrovov. Zavedamo se , da gre za državno cesto in da je zato odgovorna 
Direkcija za ceste RS, zato vas pozivamo, da omenjeno problematiko posredujete njim.  

Cesta, ki pelje od trgovine proti Neverkam, je v zelo slabem stanju. Ob vsakem 
močnejšem deževju na dvorišča hiš, ki so ob cesti, nanaša večje količine materiala iz dela 
zemljišča ob trgovini.  Ker ob cesti niso urejeni kanali za odtok meteornih vod, le-ta zaliva 
dvorišča in objekte.  
4. Namembnost nekdanje tržnice v Pivki 
Člani Krpanove liste Občini Pivka posredujemo pobudo za ureditev dodatnega otroškega 
igrišča v Pivki. Prostor v središču Pivke, kjer je bila včasih tržnica in je urejeno tudi parkirišče, 
so si otroci iz okoliških hiš in blokov delno “prisvojili” za igro. Večji del prostora je večinoma 
prazen, zato predlagamo proučitev možnosti, da se delno preuredi v otroško igrišče, in sicer 
primerno uredi, zavaruje (obkrožen s cestami) ter opremi (npr. koš, gol).  
Člani Krpanove liste smo pripravljeni sodelovati pri proučitvi in pripravi projekta.  
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je bilo v projektu za ureditev te tržnice 
predvideno manjše ostroške igrišče. Projekt ni bil realiziran, ker Občina ni uspela pridobiti 
sredstev na javnem razpisu. Takrat je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev 
parkirišča za avtomobile in avtodome ter otroško igrišče. 
Trenutno pa  je bodoča ureditev tega zemljišča predvsem vezana na dogajanje v bližnjem 
kompleksu nekdanjega podjetja Javor.  Po zaključku stečajnega postopka, med drugi tudi z 
določitvijo novega lastnika zemljišč v bližini t.i. tržnice, bo najbrž potrebno zagotoviti dostopno 
cesto za ta zemljišča, zato se bo z odločitvami glede nadaljnje uporabe tržnice zaenkrat 
počakalo. 
 
 
Svetnik Iztok Zadnik je povedal, da je bilo na 4. redni seji povedano, da se bo saniralo most 
za Suhorje, v kolikor bo do 1. julija podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. Posredoval je 
pobudo občanov in sicer ali bo obnova realizirana v letošnjem letu.  
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je izvajalec že bil izbran, sklep o izboru pa ni še 
pravnomočen. Izvajajo se vse aktivnosti za to, da bi bila obnova realizirana še letos. 
 
Svetnik Evgen Primožič  je povedal, da ni zadovoljen z odgovorom na pobudo 3. iz 4. redne 
seje. Tako asfaltiranje na Kolodvorski cesti kot v Petelinju sta v slabem stanju, ker se očitno ni 
izvajal dovolj dober nadzor na izvedenimi deli. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se pomanjkljivo izvedbo del sanira le v okviru 
zakonskih določb, kar je zelo zahtevno. 
 
Svetnik Evgen Primožič  je podal naslednje pobude OO DeSUS (tudi v pisni obliki):  
1. 
Z odgovori na naše pobude iz četrte seje Občinskega svete smo delno zadovoljni. Dodali bi še 
to, da bi Občina Pivka lahko oglaševala na  lokalnem radiu, kot na televiziji in ozaveščala 
lastnike malih živali o skrbi za njihov lep odnos do le-teh in za njihovo čistočo , kot DARS 
ozavešča in vzgaja voznike z reklamami, kako le-ti se naj obnašajo med vožnjo na avtocesti in 
drugih cestah.  
Glede jaškov, pa se nam zdi zelo neodgovorno od KOVODA, da sam ne pregleduje le-teh in 
jih popravlja. Glede na to, da občani občine Pivka plačujejo najdražjo vodo v državi, bi morali 
pristojni na KOVOD-u, ki je servis za občane, te pregledovati in popravljati, ne da jih občani na 
to opominjamo. Tu mislimo tudi na druge njihove storitve.  Hudo bo, če se zgodi nesreča, da 
se kakšen občan potolče, polomi in mora k zdravniku, da ne omenjamo kaj hujšega. KOVOD 
bi moral narediti vse, da se občani počutijo dobro in da se kvaliteta življenja za njih izboljšuje.  
Kar se pa tiče kvalitete izgradenj cest ali drugih objektov nas odgovor ni povsem prepričal. Kot 
vidimo Kolodvorsko cesto posebno mimo železniške postaje kako so vgrajeni jaški, da vsi 
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štrlijo ven iz asfalta, asfalt se ugreza, poka, kot da ni podlaga bila dovolj utrjena itn., itn. Pa 
tudi Snežniška ulica in cesta ter kolesarska cesta vse do Parij ni dobro narejena. Nivo križišča 
v Radohovi vasi proti vasi Klenk in proti Knežaku je skoraj ob vsakem nalivu prelit in voda 
zastaja, kar je za varnost prometa črna točka. Tu bi se moralo urediti odvodnjavanje meteorne 
vode s cestišča z adaptacijo. Ni samo to kar smo navedli, tako je tudi drugje pri izvedbi takih in 
podobnih delih, bi še lahko naštevali. Odgovor bo zato kar je našteto kot primer, da so to 
državne ceste. Ja, ampak peljejo skozi Pivko in predstavljajo izgled Pivke, s tem 
predstavljamo kakšni ljudje živimo v njej. Kako se sistemsko pripravi in izvede projekt ni 
potrebno hoditi daleč, samo do Postojne. Tržaško cesto v Postojni se gre pogledat. Prenovili 
so jo kolikor nam je znano leta 1984. Do danes na njej po celi dolžini ceste ni popokala niti se 
vdrla asfaltna prevleka. Cesta ni prekopana, jaški so bili zelo dobro vgrajeni, do danes niso 
popravili  niti enega, niti eden ne ropota ali se vdira… Tu se vidi, da se gradi ceste za 30, 35 in 
celo več let. Potrjuje se tudi, da so takrat pristopili k izdelavi projekta izgradnje prenove 
Tržaške ceste celostno, sistemsko, načrtovanje je potekalo premišljeno, dolgoročno. V cesto 
so vgradili vse potrebne vode in napeljave ter vse skupaj izdelali dobro in kar je pomembno, 
kvalitetno. Da ne govorimo za Ljubljano, tam so vsa dela od zamisli, do izdelave projekta do 
izvedbe del na cestiščih ali na drugih objektih izdelana estetsko in kvalitetno. Vsi vemo, da je 
pomembna odgovornost tako izvajalca del, kot investitorja, to pa se doseže  z dobrim 
nadzorom izvedbe del celotnega projekta. Ob končanju gradbenih del je odgovorni nadzornik 
dolžan podpisati ustrezno izjavo, s katero jamči za skladnost izvedenih del s projektom za 
izdajo gradbenega dovoljenja. Skupaj z izvajalcem je zadolžen tudi za podpis tako imenovane 
˝Izjave o zanesljivosti objekta˝. 
2. 
Dajemo pobudo za nakup zložljive školjke za oder v dvorani Krpanovega doma za izboljšanje 
akustike v njej. Zavest, da je prostor zares dokončan šele, ko je tudi akustično dovršen, se 
počasi širi tudi v slovenskem okolju in tudi zaradi tega upamo, da časi, ko se je na akustiko 
pozabljalo celo pri projektih, neposredno vezanih na glasbo, počasi minevajo. Zvok v prostoru 
je izredno pomemben dejavnik, ki ima na ljudi močan vpliv; ne le v smislu kvalitete izvajanja 
dejavnosti, ampak tudi na počutje. Vsi pa vemo, da Kinodvorana ni akustična in pevcem pa 
tudi govorcem dela težave. V njej je zelo težko peti ali govoriti. Ta školjka pa bi bila rešitev za 
ta problem. Zato dajemo pobudo, da se jo nabavi. Kot vemo, stane okoli 25.000 €. 
Predlagamo, da se ta pobudo za nakup školjke upošteva v proračunu Občine za leto 2020. 
Slike »školjke« sem vam že posredoval. 
3. 
Dajemo pobudo, da se pristopi k pripravi projekta za izgradnjo stanovanj v letu 2020. V 
naslednjih dveh letih bi lahko zgradili dva stanovanjska bloka oziroma stanovanjski blok s 50 
ali več stanovanji v Pivki z garažami v kletni etaži, saj vemo, da parkirišč v Pivki primanjkuje. V 
njemu ali njiju bi lahko zagotovili do 20 1-, 2-sobnih oskrbovanih stanovanj v pritličju in v 
prvem nadstropju. V ostalih nadstropjih (v višjih nadstropjih; 2-, 3- in 4-sobna stanovanja) pa 
bi bila v večini najemna neprofitna stanovanja za mlade družine in tudi za prodajo 
zainteresiranim družinam ali posameznikom. Dajemo tudi pobudo, da bi pristopili k izdelavi 
projekta izgradnje stanovanj v naslednjih desetih letih (do 300 stanovanj ali več).  
V občinah po Sloveniji  zelo  inovativno reklamirajo prodajo stanovanj kot npr. »pestra 
ponudba novih stanovanj, visoko udobje bivanja, mesto prijaznih ljudi, za ljubitelje miru, športa 
in narave, mnoge poslovne in karierne priložnosti« (to se lahko ogleda na spletnih straneh 
razvitih občin), tako bil lahko tudi občina Pivka oglaševala v kolikor bi se  v Pivki gradila 
stanovanja in gospodarski objekti. Saj v krogu 50-60 km je  smo lahko na morju ali  v centru 
Slovenije, tako je do Ljubljane, do Kopra in tako do večjih gospodarskih centrov tudi čez 
državno mejo. Tako bi lahko oglaševala tudi občina Pivka ali investitorji v izgradnjo 
stanovanjskih ali gospodarskih  objektov. 
Močno podpiramo izgradnjo Doma starejših občanov z možnostjo dnevne oskrbe. Zanima nas 
kako je s tem projektom, v kateri fazi je. 
Ob neki priložnosti sem se pogovarjal z direktorjem Nepremičninskega sklada Zavoda za 
pokojninsko zavarovanje g. Andrejem Hudoklinom. Pogovarjala sva se o gradnji oskrbovanih 
stanovanj. Med pogovorom sem ga vprašal, če so zainteresirani graditi ali bi bili soinvestitor 
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pri izgradnji stanovanj v Pivki. Odgovoril je, da bi bili in da se pogovarjajo z vsemi župani, ki 
pridejo k njim na pogovor. Z njim bi se lahko dogovorili o izgradnji oskrbovanih stanovanj, ki 
imajo posebna pravila pri izgradnji le-teh. S tem bi lahko celovito rešili stanovanjske probleme 
starejših in bi jim še vedno pustili njihovo samostojnost. S Stanovanjskim skladom RS kot 
investitorju ali soinvestitorjem pa bi lahko zgradili najemna neprofitna stanovanja ali 
stanovanja za nakup, ki bi jih ponudili na tržišču s prednostjo za mlade družine. Z razvojem 
občine in skrbjo za delovna mesta in izgradnjo stanovanj, bi zadržali v občini mlade za delo 
sposobne ljudi, tudi na zahtevnih delovnih mestih. 
4.  
Naši člani so opazili na parkirnih mestih na Vilharjevi ulici parkirane počitniške prikolice. Sedaj 
jih ni veliko, a se lahko ta navada razmahne, ko se ljudje navadijo, da se lahko kar tako 
parkira prikolice in nič ne plača za prezimovanje, jih bo lahko vsako leto več. Da to nebi 
postalo pravilo, dajemo pobudo, da se obvesti lastnike počitniških prikolic, v kolikor niso na 
privatnem parkirišču naj le-te odstranijo, saj zasedajo parkirna mesta skoraj 10 mesecev.   
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da gre za zemljišča v lasti etažnih lastnikov, zato 
Občina nima pristojnosti za ukrepanje. 
5. 
Dajemo tudi pobudo zaradi varnosti v cestnem prometu za na risanje talnih označb in sicer 
prekinjene črte po sredini cestišča Vilharjeve ulice. Cestišče na območju, kjer poteka 
dvosmerni promet je asfaltirano, a je v nekaterih delih ozko. Avtomobili se tako na določenim 
mestih težje srečujejo, saj je cesta ujeta med obstoječe betonske zidove, ograje in stavbe. 
Hitrost je v tem delu omejena na 30 km na uro, a se veliko voznikov tega ne drži. Vozijo 
hitreje, kar po sredini cestišča, tako da voznik, ki vozi previdneje se celo ustavi, drugače 
tvega, da ne bi prišel do doma z nepoškodovanim vozilom. Največ nesreč z zvito pločevino se 
zgodi na prvih 200-tih do 300-tih metrih Vilharjeve ulice. Najbolj nevralgična točka  je ovinek 
pri gostilni Marta, ki ga veliko voznikov seka. Na tem mestu  dejansko pride do največ trčenj. 
Kot pa smo seznanjeni se z veljavnim pravilnikom o prometni signalizaciji ne predvideva 
sredinske črte  na cestiščih širših od 4,5 metra, a ožjih od 5,2 metra. Tako dajemo pobudo, da 
se izriše kot je v pravilniku navedeno na obeh straneh cestišča prekinjene črte, s čimer bo 
voznik opozorjen na to, da mora manevrirati vozilo na način, da  se bo izognil ostalemu 
prometu. Smatramo, da izris teh talnih prekinjenih črt na obeh straneh cestišča na Vilharjevi 
ulici bi pripomoglo do varnejšega obnašanja udeležencev v prometu. Vozniki bi vozili 
počasnejše in varnejše po tej ulici ter s tem povezano tudi drugih ulic na tem območju.  
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je cesta preozka in se je zato ne more 
pobarvati. 
 
Svetnica Jana Gržinič je izrazila pohvalo in čestitala pristojnim na Občini za organizacijo in 
sodelovanje pri dogodkih v okviru 150-letnice Tabora na Kalcu. 
 
Svetnik Damijan Kapelj je izrazi zahvalo vsem, ki so pripomogli k temu, da je bila na 
pristojnem ministrstvu sprejeta odločitev, da bo s 1.6.2019 pričela veljati omejitev 
transportnega prometa tudi na cesti, ki pelje skozi Pivko. 
  
Svetnica Jana Grželj in Andrej Kristan sta ob 19.30 uri zapustila sejo. 
 
 
Svetnik N.Si Teodor Benčič je podal naslednje pobude v imenu občinskega odbora NSi – 
krščanskih demokratov (tudi v pisni obliki): 
 

1. Veseli nas odločitev, ki bo problematiko obremenitve občinskega središča in Petelinj 
s tranzitnim, zlasti tovornim prometom nekoliko umirila. Gre za odločitev Ministrstva za 
infrastrukturo  na podlagi katere Direkcija RS za infrastrukturo na glavnih cestah 
Jelšane – Postojna (G1-6) in Starod – Kozina (G1-7) s 1. junijem letos uveljavlja novo 
prometno ureditev, ki bo omejila tranzitni tovorni promet, hkrati pa izboljšala varnost in 
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kakovost bivanja lokalnega prebivalstva.   
 
Z navedeno prometno ureditvijo je po cestah G1-6 in G1-7 čez Slovenijo prepovedan daljinski 
tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 t največje dovoljene mase iz Italije v države kot 
so Hrvaška (izjema so naslednje hrvaške županije Istra, Kvarner, Lika, Gorski Kotar), Bosna in 
Hercegovina, Srbija, Makedonija, Bolgarija, Črna gora, Romunija ... in obratno. 

Dopuščen je tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 t največje dovoljene mase po teh 
cestah preko Slovenije, ki prihajajo iz Italije in imajo cilj v Hrvaški (velja samo za del Hrvaške: 
Istra, Kvarner, Lika, G. Kotar,) oz. obratno, ki imajo izhodišče/izvor  na Hrvaškem (velja samo 
za del Hrvaške: Istra, Kvarner, Lika, G. Kotar,) in tranzitirajo v Italijo. Prav tako ni omejen 
promet tovrstnih tovornih vozil, ki natovarjajo v Sloveniji in vozijo na Hrvaško ali v prej 
omenjene oddaljene države in obratno. Znotraj območja omejene uporabe državne ceste, 
označenega s prometnimi znaki (med Kozino in mejnim prehodom Starod ter med Postojno in 
mejnim prehodom Jelšane), je dovoljen lokalni promet v skladu z drugim odstavkom 37. člena 
Zakona o cestah, ki predpisuje, da je v primeru omejitve uporabe javne ceste za tranzit, 
dovoljena uporaba te ceste za lokalni promet. 

Daljinski tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 t največje dovoljene mase iz Italije proti 
Hrvaški (proti kontinentalnem delu Hrvaške), Bosni in Hercegovini, Srbiji, Romuniji … in 
obratno se s tem preusmeri na avtocesto A1 in A2 Kozina-Ljubljana-Obrežje, ki v tem primeru 
predstavlja varnejšo vzporedno cestno povezavo z boljšimi prometno tehničnimi elementi.  

Ne glede na navedeno, nas zanima, ker je slišati veliko pripomb občanov, da bo 
obvoznica le deloma reševala problem tranzita in prometne obremenitve občinskega 
središča, kako je zamišljena dinamika glede realizacije obvoznice Pivke v celoti. Po prvi 
fazi zna preteči veliko časa do izgradnje druge faze in Petelinje in dobršen del Pivke bo 
še dolgo izpostavljen povečanemu prometu in vsem posledicam onesnaženja in hrupa. 
Potrebno je zagotoviti kontinuirano izvedbo obvoznice. 

Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se pripravlja projektna naloga za projekte za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in za projekte za izvedbo. V prihodnjem tednu bo sestanek z 
namenom uskladitve posameznih zadev. V večini je bila že izvedena pravnomočna 
parcelacija, zato že potekajo postopki za odkup potrebnih zemljišč za izvedbo I. faze. 
Izgradnja obvoznice je vezana tudi na določitev trase obvoznice ali po levi ali po desni strani 
obstoječega podhoda Hrastje.  

2. V občinskem središču ostaja neasfaltiran del Kosovelove ulice v krajši dolžini, kar bi bilo 
potrebno v letošnjem letu rešiti, saj je to še edini makadamski del ulice v Pivki. Na istem delu 
je tudi otroško igrišče z zelenico, ki pa jo žal pogosto prečkajo z motorji in kros motorji 
ter štirikolesniki, tako, da jo uničujejo. Na zgornjem delu zelenice je potrebno zatraviti z 
gramozom nasuti del, ki od lokalne poti kar usmerja na zelenico, na spodnjem delu pa zatraviti  
uničen del zelenice in postaviti količke ali nižjo ograjo. Zelenica je del otroškega igrišča in lepo 
urejeno okolje za igro otrok s tega dela Pivke, nikakor pa za promet. 

Direktorica občinske uprave je na seji povedala, da se bo ta dva kraka asfaltiralo, ko bo 
zaključena priključitev objektov iz tega območja na javno kanalizacijsko omrežje. 
 
Svetnica Katarina Temkova je  uri zapustila sejo ob 19.40. 
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Ad 12.) Razno 

 
 
 
 
Pod točko Razno ni bilo razprave. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:        Ž U P A N 
Jana Lemut                  Robert Smrdelj  


