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Gradivo k točki 2
Zapisnik 6. seje Občinskega sveta Občine Pivka

Gradivo pripravila: Jana Lemut
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OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET

Štev.: 9000-__/2019
Dne: __. _____ 2019
Občinski svet Občine Pivka je na svoji 7. seji dne ___________ sprejel
SKRAJŠANI ZAPIS
6. seje Občinskega sveta Občine Pivka,
ki je bila v četrtek dne 12.9.2019 ob 16.00 uri
v sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka

PRISOTNI ČLANI: Teodor Benčič, Jadran Brožič, Silvo Čelhar, Majda Godina, Jana Gržinič,
Damijan Kapelj, Andrej Kristan, Blaženka Pahor, Evgen Primožič, Boris
Rebec, Drago Štunf, Katarina Temkova, Darko Zadel, Iztok Zadnik, Jože
Morel, Vodopivec Suzana, Kapelj Zdenka,
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: /
OSTALI PRISOTNI: župan Robert Smrdelj, direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel,
Emanuela Lenarčič, direktorica Publikus d.o.o. Brigita Šen Kreže, Ana
Kobal direktorica JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Anže Godec
odvetnik JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Karmen Šabec, Jana Knafelc
Strle, Jana Lemut, predsednica nadzornega odbora Mojca Požar Štunf
PRISOTNI NOVINARJI: Veronika Rupnik

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.
Na začetku seje svetnica Katarina Temkova ni bila prisotna.
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Ad 1.) Sprejem dnevnega reda
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Župan Robert Smrdelj je predlagal:
1.
da se zaradi zunanje vabljenih spremeni dnevni red in sicer:
- se tč. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Pivka – prva obravnava,
obravnava kot tč. 3;
- tč. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, se obravnava kot tč. 4,
- tč. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica – skrajšani
postopek, se obravnava kot tč. 5;
- tč. Rebalans proračuna Občine Pivka za leto 2019 – skrajšani postopek, se
obravnava kot tč. 6;
2.
da se dopolni dnevni red s točko Predlog za ustanovitev stavbne pravice na delu
nepremičnine z ID znakom parcela 2490 2927/4 -del objekta bolnišnice Postojne, ki se
jo obravnava pred tč. Pobude in vprašanja svetnikov.
Svetnik Damijan Kapelj je predlagal, da se na dnevni red uvrsti točka Cene najema
nagrobnih polij.
Župan Robert Smrdelj je po razpravi povedal, da se bo točko uvrstilo na dnevni red
naslednje seje zato, da bo na seji prisotna strokovna sodelavka za podajo obrazložitev.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlagani dnevni red na glasovanje, skupaj z predlaganimi
spremembami točk obravnave in dopolnitvijo dnevnega reda s točko Predlog za
ustanovitev stavbne pravice.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) sprejel naslednji dnevni red:
1.
Sprejem dnevnega reda
2.
Zapisnik 5. seje Občinskega sveta Občine Pivka
3.
Rebalans proračuna Občine Pivka za leto 2019 – skrajšani postopek
4.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Pivka v prvem polletju 2019
5.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica – skrajšani postopek
6.
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Pivka – prva obravnava
7.
Sklep potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
8.
Pravilnik o sofinanciranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk v Občini
Pivka
9.
Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka
10. Predlog za ustanovitev stavbne pravice na delu nepremičnine z ID znakom parcela 2490
2927/4 -del objekta bolnišnice Postojne
11. Pobude in vprašanja svetnikov
12. Razno
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Svetnica Katarina Temkova ni bila prisotna na seji v času glasovanja

Ad 2.) Zapisnik 5. seje občinskega sveta
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
V razpravi je sodeloval Andrej Kristan, ki je predlagal, da se v zapisnik pri navedbah
svetnikov kdo je sodeloval v razpravi, navede tudi kaj je svetnik povedal, predlagal oz. navede
njegovo mnenje.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da so bili taki predlogi že podani, vendar niso bili
nikoli sprejeti, in da je zato v poslovniku navedeno, da zapisnik obsega glavne podatke o delu
na seji, udeležba, o predlogih in izidih glasovanja in o sklepih, ki so bili sprejeti. Podrobnejše
pisanje zapisnika, bi zaradi zagotovitve pravilnosti zapisa pomenilo samo dobesedni zapis,
vendar ker se seje snemajo to ni potrebno.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog zapisnika na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) skrajšan zapis 5. seje
občinskega sveta.
Svetnica Katarina Temkova ni bila prisotna na seji v času glasovanja.
Svetnica Katarina Temkova se je seje udeležila ob 16.10 uri.

Ad 3.) Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Pivka – prva obravnava

Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev sta podala direktorica Publikus d.o.o. Brigita Šen Kreže in župan Robert Smrdelj.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik odbora za varstvo okolja Teodor Benčič je povedal, da je odbor predlog rebalansa
obravnaval in sprejel sklep, da se občinskemu svetu predlaga v sprejem predlog Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki v 1. branju.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal,
da je odbor predlog obravnaval in sprejel sklep, da odlok v 1. branju potrdi s tem, da se v 4.
odstavku 15. člena, ki določa maksimalno oddaljenost prevzemnih mest od objektov,
oddaljenost 5 metrov določi za lokacije, ki se določajo na novo, za obstoječe pa določba ne
velja.
Predsednik statutarne komisije Andrej Kristan je povedal, da je komisija predlog obravnavala
in soglasno sprejela sklep, da se občinskemu svetu predlaga v sprejem predlog Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki v 1. branju. Predlaga pa, da se preveri oz. odlok dopolni z
določilom glede določanja minimalnih volumnov posod za povzročitelj, ki so sobodajalci. Teh
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je v občini vedno več, zato je prav, da se določijo pravila za obračun tudi za take primere.
Odbor še predlaga, da se preveri uporabljen izraz »posameznik« v 4. odstavku 53. člena
Odloka, oz. poišče ustreznejši izraz.
V razpravi so sodelovali: Boris Rebec, Damijan Kapelj in Iztok Zadnik.
Župan Robert Smrdelj je povabil člane občinskega sveta, da podajo predloge sprememb in
dopolnitev na predlog odloka v roku 14-ih dni in sicer le te posredujejo na elektronski naslov
direktorice občinske uprave.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji SKLEP:
1.
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Pivka se sprejme v prvi obravnavi.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad 4.) Sklep potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev sta podala direktorica Publikus d.o.o. Brigita Šen Kreže in župan Robert Smrdelj.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal,
da je odbor predlog obravnaval in sprejel sklep, da se Elaborat o oblikovanju cene potrdi.
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog
obravnaval in sprejel sklep, da se občinskemu svetu predlaga sprejem Elaborata o
oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Predsednik odbora za varstvo okolja Teodor Benčič je povedal, da je odbor predlog
obravnaval in sprejel sklep, da se občinskemu svetu predlaga potrditev Elaborata o
oblikovanju cen izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
V razpravi so sodelovali:

Jadran Brožič, Jana Gržinič, Iztok Zadnik, Andrej Kristan, Boris
Rebec, Damijan Kapelj, Katarina Temkova, Majda Godina,
Suzana Vodopivec.
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Svetnik Damijan Kapelj je predlagal, da se izvede poimensko glasovanje ter, da se pred
glasovanjem odredi 5 minutni odmor.
Seja je bila prekinjena ob 18. uri.
Seja se je nadaljevala ob 18.05 uri.
Svetnik Damijan Kapelj je povedal, da vseh 5 članov Krpanove liste predlaga poimensko
glasovanje, kar je v skladu s 48. členom Poslovnika Občinska sveta Občine Pivka.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog, da se glede predloga sklepa o potrditvi elaborata cene,
izvede poimensko glasovanje, na glasovanje.
Predlog ni bil sprejet.
PRISOTNIH: 17 svetnikov
ZA:
7 svetnikov
PROTI:
10 svetnikov
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene
izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov, na glasovanje.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
1.
Občinski svet Občine Pivka potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki, ki je bil izdelan s strani izvajalca javne gospodarske službe Publikus
d.o.o. z datumom 14.8.2019.
2.
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
Občinski svet Občine Pivka, potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje:
o ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
- Cena javne infrastrukture v višini 0,0036 €/kg
- Cena storitve v višini 0,2055 €/kg
o ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
- Cena javne infrastrukture v višini 0,0000 €/kg
- Cena storitve v višini 0,3032 €/kg
2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNLANIH ODPADKOV
Občinski svet Občine Pivka, potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje:
- Cena javne infrastrukture v višini 0,0005 €/kg
- Cena storitve v višini 0,1005 €/kg
3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH
ODPADKOV
Občinski svet Občine Pivka, potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki vključuje:
- Cena javne infrastrukture v višini 0,0402 €/kg
- Cena storitve v višini 0,0206 €/kg

3.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2019.
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4.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 9000-23/2014 z dne 20.03.2014.
PRISOTNIH: 17 svetnikov
ZA:
10 svetnikov
PROTI:
7 svetnikov

Ad 5.) Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica –
skrajšani postopek

Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev so podali Ana Kobal direktorica JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Anže Godec
odvetnik JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica in župan Robert Smrdelj.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor predlog
obravnaval in sprejel sklep, da se občinskemu svetu predlaga, da sprejme Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica po skrajšanem postopku.
Predsednik statutarne komisije Andrej Kristan je povedal, da je komisija predlog obravnavala
in sprejela sklep, da se občinskemu svetu predlaga, da sprejme Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica po skrajšanem postopku.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
1.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica se sprejme po skrajšanem
postopku.
2.
Ta sklep velja takoj.
PRISOTNIH: 17 svetnikov
ZA:
16 svetnikov
PROTI:
0 svetnikov
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Ad 6) Rebalans 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 Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog
rebalansa obravnaval in sprejel sklep, da se občinskemu svetu predlaga v sprejem predlog
rebalansa.
Odbor je obravnaval tudi predlog za sklenitev sodne poravnave in soglasno sprejel sklep, da
predlaga njegovo potrditev.
Predsednik odbora za varstvo okolja Teodor Benčič je povedal, da je odbor predlog rebalansa
obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi.
Predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Majda Godina je
povedala, da je odbor predlog rebalansa obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga
občinskemu svetu, da potrdi predlog rebalansa skupaj z vsemi prilogami. Odbor je sprejel
sklep, da predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlog sklepa o sodni poravnavi.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor sprejel sklep,
da predlaga občinskemu svetu v sprejem Sklep o seznanitvi s sodno poravnavo v postopku
opr. št. VII Pg 2233/2017-kanalizacija Pivka. Povedal je, da je odbor obravnavala tudi predlog
rebalansa in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu njegovo potrditev.
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Andrej Kristan je povedal, da je odbor predlog
rebalansa obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da predlog potrdi.
Odbor predlaga tudi potrditev sodne poravnave.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal,
da je odbor sprejel sklep, da predlaga občinskemu svet, da potrdi predlog sodne obravnave.
Povedal je, da je odbor obravnaval tudi predlog rebalansa in sprejel sklep, da soglaša tako s
predlogom rebalansa kot s predlogom vseh prilog.
Predsednica nadzornega odbora Mojca Požar Štunf je povedala, da je odbor predlog
rebalansa obravnaval in sprejel sklep, da s predlogom rebalansa kot s predlogom prilog
soglaša ter, da odbor soglaša s predlogom o sodni obravnavi.
V razpravi so sodelovali:

Iztok Zadnik, Damijan Kapelj, Boris Rebec, Jadran Brožič.

Po opravljeni razpravi je župan Robert Smrdelj dal na glasovanje naslednji predlog
Sklepa:
1.
Občinski svet Občine Pivka sprejme Rebalans proračuna Občine Pivka za leto 2019 po
skrajšanem postopku, ki zajema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka 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, 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
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območju občine Pivka za leto 2019, letni program urejanja javnih površin v občini Pivka za
leto 2019, letni program urejanja lokalnih cest v občini Pivka za leto 2019, finančni načrt
Režijskega obrata Občine Pivka za leto 2019, sklep o dolgoročnih zadolžitvah Občine Pivka in
predlogi predpisov Občine Pivka v letu 2019.
2.
Ta sklep velja takoj.
Občinski svet je sprejel predlog sklepa.
PRISOTNIH: 17 svetnikov
ZA:
13 svetnikov
PROTI:
0 svetnikov

Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
1.
Občinski svet Občine Pivka se je seznanil s sporazumnim predlogom strank Občine Pivka in
Ministrstva za okolje in prostor za sklenitev sodne poravnave v postopku opr. Št. VII Pg
2233/2017, po 4. odstavku 307. člena Zakona o pravdnem postopku, po kateri se Občina
Pivka zaveže plačati RS Ministrstvu za okolje in prostor znesek 12.501,00 € in mu ne
nasprotuje.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
PRISOTNIH: 17 svetnikov
ZA:
16 svetnikov
PROTI:
0 svetnikov

Ad 7) Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Pivka v prvem polletju 2019

Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Karmen Šabec.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da se je odbor seznanil
s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Pivka v prvem polletju 2019.
Predsednica nadzornega odbora Mojca Požar Štunf je povedala, da se je odbor seznanil s
Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Pivka v prvem polletju 2019.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
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Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
1.
Občinski svet Občine Pivka se je seznanil z Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Pivka
v prvem polletju leta 2019.
2.
Ta sklep velja takoj.
PRISOTNIH: 17 svetnikov
ZA:
16 svetnikov
PROTI:
0 svetnikov

Ad 8.) Pravilnik o sofinanciranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk
v Občini Pivka

Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev je podala Emanuela Lenarčič.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predseednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik statutarne komisije Andrej Kristan je povedal, da je odbor predlog obravnaval in
soglasno sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga v sprejem Pravilnik o subvencioniranju
stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk.
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog
obravnaval in sprejel sklep, da se občinskemu svetu predlaga sprejem Pravilnika o
subvencioniranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk.
V razpravi je sodeloval:

Boris Rebec.

Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP:
1.
Občinski svet Občine Pivka sprejme Pravilnik o sofinanciranju stroškov kastracije in
sterilizacije lastniških mačk v Občini Pivka.
2.
Sklep velja takoj.
PRISOTNIH: 16 svetnikov
ZA:
16 svetnikov
PROTI:
0 svetnikov
Svetnik Jadran Brožič ni bil na seji v času glasovanja.
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Ad 9.) Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu
Pivka

Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev sta podala Župan Robert Smrdelj in Jana Knafelc Strle.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predseednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog
obravnaval in sprejel sklep, da se občinskemu svetu predlaga v sprejem Sklep o določitvi cen
programa predšolske vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor predlog
obravnaval in sprejel sklep, da predlaganega sklepa o določitvi cen programov ni potrdil.
V razpravi so sodelovali:

Andrej Kristan, Teodor Benčič, Damijan Kapelj, Jana Gržinič,
Boris Rebec, Iztok Zadnik, Suzana Vodopivec, Majda Godina,
Katarina Temkova.

Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP o določitvi cen programa predšolske vzgoje v
Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka:
1.
Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka od 1. oktobra 2019 dalje
znašajo mesečno na otroka:
a. PRVO STAROSTNO OBDOBJE (OD 1 DO 3 LET)
celodnevni program
482,84 EUR
b. DRUGO STAROSTNO OBDOBJE (OD 3 DO 6 LET)
celodnevni program
376,97 EUR
2.
Ekonomska cena za prvo starostno obdobje znaša v Vrtcu Košana 491,25 EUR, razliko do
cene za starše, ki znaša 482,84 EUR doplačuje občina (8,41 EUR). Ekonomska cena za
drugo starostno obdobje znaša v Vrtcu Košana 392,17 EUR razliko do cene za starše, ki
znaša 376,97 doplačuje občina (15,20 EUR). V Vrtcu Pivka je cena za starše enaka
ekonomski ceni.
3.
Cena cicibanovih uric, ki bremeni občino znaša 7,00 EUR na uro. Del cene cicibanovih uric, ki
ga prispevajo starši znaša 1,50 EUR na uro.
4.
Starši krijejo del cene dnevnega programa, v katerega je vključen otrok skladno s pravilnikom,
ki ureja plačilo staršev za programe v vrtcih. Plačilo staršev se spremeni, če je prisotnost
otroka v vrtcu manj dni kot je delovnih dni v mesecu. Če je otrok prisoten manj dni, se plačilo
zmanjša za stroške živil drugi zaporedni dan otrokove odsotnosti in prejetega obvestila
staršev, da bo otrok odsoten. Plačilo za stroške živil se zmanjša sorazmerno s plačilom deleža
cene vrtca, ki je določena z odločbo o višini plačila. Stroški živil znašajo 1,75 EUR.
5.
__________________________________________________________________________________
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V primeru daljše odsotnosti 20 delovnih dni ali več skupaj zaradi bolezni se plačilo zmanjša in
sicer se staršem sorazmerno odšteje živila ter obračuna oskrbnino v višini 25 plačila %
določenega z odločbo. Starši morajo upravi vrtca dostaviti zdravniško opravičilo.
6.
Čas, ki ga otrok preživi v vrtcu pred ali po koncu delovnega programa (ko vrtec še ne prične
ali zaključi s programom) se zaračuna kot nadura. Izračuna se iz povprečne cene in znaša
7,00 EUR.
7.
Starši lahko otroka med koledarskim letom izpišejo iz vrtca za določen čas in sicer od 1. junija
do 31.avgusta. Najmanjše obdobje izpisa je en mesec, največ pa dva meseca. Izpis za
določen čas se lahko začne ob predhodni 15 dnevni napovedi v upravi vrtca. Znižanje cene v
primeru začasnega izpisa oz. rezervacije velja tudi za drugega otroka, vendar se rezervacija
obračuna samo od deleža, ki ga plačajo starši.
8.
V času, ko je otrok začasno izpisan iz vrtca plačajo starši rezervacijo v višini 50% prispevka iz
plačilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca.
Razliko med plačilom rezervacije staršev in ceno programa znižano za sorazmerni del
stroškov neporabljenih živil, zagotavlja občina. To razliko zagotavlja občina tudi za otroke, ki
ne obiskujejo v vrtca v občini Pivka imajo pa v njej stalno bivališče, skupaj z enim od staršev.
9.
V primeru, ko starši pravočasno oddajo vlogo in je otrok vključen v vrtec, pristojni Center za
socialno delo pa še ni izdal odločbe, se staršem subvencija za vrtec prizna tudi v obdobju
dejanske vključitve.
10.
Vrtec izstavi občini mesečni obračun do vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec. Obračun
mora vsebovati sledeče podatke:
• število otrok v posameznem programu
• delež sredstev zbranih od staršev in seznam otrok z zneskom, ki ga morajo poravnati
starši
• obračun prostih mest in obračun mest zaradi znižanega normativa v oddelku
• obračun dodatnih stroškov
• obračun razlike med ekonomsko ceno in ceno za starše
• seznam otrok skupaj s številko odločbe pristojnega centra za socialno delo.
11.
Sklep velja takoj, uporablja pa se od 01.10.2019 dalje.
PRISOTNIH: 17 svetnikov
ZA:
10 svetnikov
PROTI:
5 svetnikov

Ad 10.) Predlog za ustanovitev stavbne pravice na delu nepremičnine z ID znakom
parcela 2490 2927/4 -del objekta bolnišnice Postojne
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev je podala Emanuela Lenarčič.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
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Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog
obravnaval in sprejel sklep, da se občinskemu svetu predlaga sprejem Sklepa o ustanovitvi
stavbne pravice na delu nepremičnine z ID znakom parcela 2490 2927/4 – del objekta
bolnišnice Postojna.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal,
da je odbor predlog obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da predlog
sklepa potrdi.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji SKLEP:
1.
Občinski svet Občine Pivka soglaša z ustanovitvijo stavbne pravice na objektu Bolnišnice
Postojna z identifikacijsko številko stavbe 858, na delu nepremičnine z ID znakom parcela
2490 2927/4, katere zemljiškoknjižni solastnik je Občina Pivka v deležu do 593/2000:
- saj se ta ustanavlja v korist osebe javnega prava,
- je ustanovitev stavbne pravice v javnem interesu, saj se ta ustanavlja z namenom
dograditve oziroma vzdrževanja javnega objekta na področju zdravstva (objekta
Bolnišnice Postojna z identifikacijsko številko stavbe 858),
- se v pogodbo vključi klavzula, da stavbna pravica predčasno preneha, v kolikor
imetnica stavbne pravice v objektu, za katerega je podeljena stavbna pravica, preneha
izvajati zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega specialistično
ambulantno in specialistično bolnišnično dejavnost ženskih bolezni porodništva in
reprodukcije ter druge spremljajoče dejavnosti specialistične bolnišnične dejavnosti,
kot specialna bolnišnica v obliki javnega zdravstvenega zavoda,
- se v pogodbo vključi prepoved odtujitve in obremenitve,
- se stavbna pravica ustanovi za dobo 20 let,
- se stavbna pravica ustanovi brezplačno,
- po poteku dobe, za katero je stavbna pravica podeljena, ni plačila nadomestila.
2.
Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice bo sklenjena po pravnomočno zaključeni parcelaciji
dela nepremičnine z ID znakom 2490 2927/4.
3.
Ta sklep velja takoj.

Ad 11.) Pobude in vprašanja

Mag. Evgen Primožič občinski svetnik in predsednik OO DeSUS Pivka je podal
naslednje pobude (tudi v pisni obliki):
»Pobude članov OO DeSUS Pivka ne dajemo zaradi nas samih. Z njimi ne želimo in nočemo
grajati občinske uprave niti župana s tem, ko povemo kaj smo opazili ali videli, da ni dobro in
kvalitetno narejeno. Vsi vemo, da samo s skupnimi močmi lahko uresničimo zastavljene
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naloge. V večjih občinah za take stvari, ki smo jih navedli v pobudah za 5. sejo OS glede
slabo zgrajenih oziroma asfaltiranih cest in priključkov na njih ali kolesarske poti, župani
skličejo tiskovne konference in novinarje seznanijo, da je to in to podjetje delalo in ni v redu in
kvalitetno naredilo, nadzirali pa so ga ti in ti itd. Lahko vemo, kakšne posledice so za ta
podjetja, ki dela ne opravijo strokovno in kvalitetno ter so prikazana na TV oziroma radiu z
vsemi novinarskimi komentarji.
Pobude in vprašanja dajemo člani OO DeSUS Pivka zato, da bi občani občine Pivka živeli v
prijazni občini, ki jim daje občutek varnosti in sreče ter skrbi za občane vseh generacij in da
jim daje možnost za uresničevanje vseh vrst človekovih potreb. Za mlade je najbolj
pomembna skrb, da zadovoljijo oziroma, da uresničijo svoje potrebe od delovnih mest tudi
zahtevnejših z višjo in visoko izobrazbo ter stanovanj. Mladim se mora v občini zagotoviti
uresničitev tudi drugih potreb, pa se te potrebe oziroma hierarhijo potreb lahko vzame po
ameriškim psihologu Maslowu ali po kateremkoli drugem psihologu. Ravno tako se mora
starejšim zagotoviti, da v njej preživijo varno starost z vsemi potrebami, ki jih prinese starost.
Člani OO DeSUS Pivka posredujemo naslednje pobude in vprašanja:
1. Z odgovori na naše pobude iz 5. seje Občinskega sveta smo zadovoljni in upamo, da
se bodo vse naše pobude tudi iz prejšnjih sej uresničile, saj upanje umre zadnje.
2. Imamo pa eno pripombo: Postavilo se je znak »prednost vozil iz nasprotne smeri«
oziroma »prednost pred vozili iz nasprotne smeri«, to seveda pozdravljamo, vendar
menimo, da bi ta znak »prednost pred vozili iz nasprotne smeri« moral biti na enem
križišču nižje, oziroma na Vilharjevi ulici pred hišno številko 4. Tam se cesta za cca 1
m zoži in dva avta, pa še kakšen pešec, kolesar ali kakšno parkirano vozilo tik do
ceste ali še kak cm gleda na cesto, ali se vključuje v promet, se težko srečata ali
srečajo in pride do neizbežnega trka vozil oziroma ustavljanje, ali pa se na tesno
obideta itd., zraven pa vemo kakšne besede padajo ali znaki z roko…
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da bo pripomba posredovana pristojni občinski
komisiji.
3. Dajemo pobudo, da izvajalec vzdrževanja občinskih cest pristopi preventivno k
čiščenju vseh kanalov, jaškov in drugih elementov urbane opreme javnih površin, ki bi
pomenilo nevarnost za poplavljanje in zalivanje hiš, kleti, gospodarskih objektov idr. V
jesenskem času in v času zime, ki je pred nami, lahko pride do velikih nalivov dežja ali
drugih padavin. Menimo, da imamo izkušnje iz tega, zato je boljše, da preprečimo, kot
da pride do najhujšega.
4. Dajemo pobudo, da se popravi požiralnik z lito – železno rešetko preko katere je
speljana zajeta voda v jašek kanala, na križišču Viharjeve in Levstikove ulice pri hišnih
številkah 10 in 11. Po našem mnenju železne rešetke niso pravilno oziroma strokovno
vgrajene in ropotajo. Zadnjo zimo jih je pri pluženju snega še plug poškodoval. Zaradi
tega zaropotajo vsakič, ko avto zapelje čeznje in je moteče, posebno v nočnih urah.
Na tej ulici je pravilno vgrajenih več železnih rešetk, pa z njimi ni nobenih problemov.
5. Dajemo pobudo, da bi občina Pivka s pomočjo Eko sklada postala še bolj prijazna
vozilom na električni pogon, zato predlagamo, da se tudi v centru Pivke pri
Krpanovem domu ali kje drugje, ne samo v Parku vojaške zgodovine, postavi
polnilnica električnih avtomobilov. Vsi vemo, da so v razvitem svetu bencinske postaje
na "vsakem koraku," a je mreža polnilnic električnih avtomobilov veliko manj
razvita, uporaba polnilnic pa stalno narašča, saj je na cestah vse več tovrstnih vozil.
Mogoče bi s tem motivirali tudi kakšnega našega občana, da kupi električni avtomobil,
tujci, ki bi pa polnili avto, bi si lahko pogledali središče Pivke in kak euro pustili v
gostilni, trgovini ali na pošti in še kje.«
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Svetnik Silvo Čelhar je posredoval vprašanje občanov ali je možno, da Občina posreduje
pri pristojnem ministrstvu, da le ta vpliva na google, garmin, da bi le ti kot prvo opcijo za pot, ki
pelje iz Postojne za Ilirsko Bistrico ponudili možnost poti na Ribnico in ne na Zagorje. Poti sta
časovno enaki, vendar garmin, google in ostale aplikacije kot prvo ponudijo pot na Zagorje ker
je krajša v številu kilometrov. Na tej poti je cesta speljana skozi naselja Drskovče, Zagorje,
Knežak, Šembije, kar pa zelo povečuje promet v teh naseljih in je zato življenje vaščanov
močno oteženo.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da bo Občina pripravila nek apel na pristojno
ministrstvo.
Svetnica Katarina Temkova je podala pobudo, da se v prihodnje ob razpravah predlogov
posameznih gradiv, kot na primer danes ob obravnavi predlogov sklepov za dvig cen, mnenj
svetnikov, ki menijo drugače kot je predlagano, ne vrednoti, ker meni, da je to nedopustno.
Meni, da ima vsak pravico povedati svoje mnenje in da ni nihče poklican, da vrednosti neko
drugačno mnenje kot nedopustno, neumno, pametno, itd.
Svetnica Katarina Temkova je vprašala kdo je upravljavec Krpanovega doma in kaj se je
zgodilo s prejšnjim upravljavcem.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je Občina objavila javni razpis za upravljavca
kinodvorane, ki pa ni bil uspešen. Zato se išče možnosti, da bi upravljanje kine izvajal Zavod
za turizem Pivka. Kar se tiče upravljanja celotnega Krpanovega doma se skuša z njim
upravljati čim bolj racionalno. Vzdrževalci objekta ostajajo isti. Opredeliti bo potrebno tudi
upravljanje interpretacijskega centra za velike zveri, ki se bo začel graditi v prihodnjem letu.
Svetnik Jadran Brožič je posredoval vprašanje vaščanov 6-ih vasi in sicer kdaj bo urejen
odcep ceste pri t.i. šmihelski avtobusni postaji.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je Občina vztrajala, da se na tem mestu uredi
zavijalni pas. Ureditev zavijalnega pasu pomeni posledično širitev mostu, to pa višanje
stroškov, kar za direkcijo ni bilo sprejemljivo. Zato ureditev ni dokončno sprojektirana, ker se
išče ustrezno rešitev.
Svetnik Jadran Brožič je povedal, da bi usmeritev vozil iz Zagorja na Ribnico, predstavljal
povečanje prometa mimo vasi, ki so na tej drugi poti. V času ko je bila zaprta pot iz Pivke
skozi Zagorje, se je ves promet usmeril na Ribnico, v praksi je to pomenilo, da se je čakalo do
15 minut za vstop na glavno cesto.
Svetnik Jadran Brožič je posredoval vprašanje občanov in sicer v kateri fazi je izgradnja
dvorane.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je zadeva v zaključni fazi projektiranja in
pridobitvi gradbenega dovoljenja. Projektantska ocena športne dvorane z vsemi potrebnimi
spremljajočimi prostori znaša cca 500.000 €. Predpostavlja se, da se bo dvorano zgradilo v
eni fazi in ne več ločenih fazah. Meni, da v tem trenutku ni realno pričakovati, da bi Občina v
naslednjih dveh letih lahko zagotovila ta sredstva iz lastnih virov. Upa, da se bo uspelo
zagotoviti zunanji vir financiranja.
Svetnik Jadran Brožič je posredoval vprašanje občanov in sicer zakaj ima Občina Pivka
dva podžupana.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je imela Občina v preteklosti že dva župana. V
času gospodarske krize je bil imenovan le en kandidat in tako je bilo do letos. Vzporedno z
rastjo gospodarstva je bila sprejeta odločitev, da se imenuje še drugega podžupana. Meni, da
je nalog veliko in lahko podžupani bistveno pripomorejo h kvalitetnejšemu izvajanju le teh.
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Svetnik Jadran Brožič je povedal, da so vaščani omenili, da v osnutku proračuna ni v
postavkah za vzdrževanje cest nikjer vključenih cesti za naselja Šmihel, Narin, Nadanje selo,
itd.
Svetnik Boris Rebec je člane občinskega sveta povabil na jutrišnji ogled vizite, ki se bo
odvijala v Parku vojaške zgodovine. Vabljeni v Park tudi med vikendom, ko se bo v Parku
odvijalo veliko drugih dogodkov.
Svetnik Andrej Kristan je glede nato, da je občinski svet na korespondenčni seji sprejemal
sklepe o priznanju lastninske pravice na Javorških stanovanjih vprašal, v kakšni fazi je
zadeva.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da sodišče razpisa za prodajo ni še objavila.
Stečajna Javorja je sporočila, da Primorje ni še prijavilo izločitvene pravice na stanovanju, na
katerem je bila v ZK napačno vknjižena lastninska pravica na Občino Pivka in Primorje.
Svetnik Andrej Kristan je vprašal ali Občina razmišlja, da bi ustanovila kakšne predkupne
pravice na zemljiščih nekdanjega podjetja Javorja.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da Občina nima neke splošne predkupne pravice,
ima pa predkupno pravico na določeni infrastrukturi. Občina je z Metalko, ki je bila kupec
terjatev, podpisala pogodbo s katero je med drugim dogovorila izvedbo parcelacije zemljišč,
odkup delov zemljišč, ki jih Občina potrebuje ter brezplačen prenos posameznih delov
zemljišč iz Metalke na Občino, npr. za cestne koridorje.
Svetnik Damijan Kapelj je vprašal v kakšni fazi je izgradnja obvoznice. V Primorskih
novicah je namreč prebral, da naj bi šla nova trasa obvoznice skozi naselje Petelinje, po
Snežniški cesti, mimo bivšega Javorja in v Hrastje.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je trasa obvoznice v občinskih prostorskih aktih
vrisana od leta 2010. Trenutno je aktualna varinata: 1. faza izgradnja rondoja pri javorški
menzi, ureditev poti iz rondoja na javorški plato, naprej proti Radohovski poti, skozi hrib in do
Hrastja skozi most pod železnico. Variante rešitev naj bi bile v kratkem prikazane. Razpis za
izdelavo PGD in PZI zato ni bil še objavljen. Izvedeni so bili postopki parcelacij potrebnih
zemljišč ter postopku odkupa le teh s strani direkcije.
Svetnik Andrej Kristan je vprašal kako je glede aktivnosti faze II.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da bi morala Občina sprejeti OPPN, ker gre za
območje nature. Pristojno ministrstvo namreč ni soglašalo, da bi veljali izvedbeni pogoji tudi za
območje II. faze obvoznice. V kolikor bi Občina sprejela OPPN bi morala uvesti izravnalne
ukrepe za zaščito ptiča vrsta repaljščica. Možna je tudi varianta, da država sprejme DPN in
najde rešitev glede repaljščice. V tem trenutku aktivnosti glede II. faze ne potekajo, potekajo
le glede I. faze.
Župan Robert Smrdelj je člane občinskega sveta povabil na dogodek okusi pivških jezer, ki
bo potekal pred Krpanovim domom v nedeljo 29.9.2019.
Svetnica Jana Gržinič je kot na novo imenovana podžupanja povedala, da je bila vabila s
strani župana resnično vesela. Upa, da bo kot podžupanja prispevala k še večjemu napredku
in razvoju občine. Meni, da je imenovanje podžupanje priznanje vsem ženskam pivške
občine, ki se ukvarjajo s politiko kakor tudi priznanje drugim občankam. Nadaljevala je, da
meni, da vsaka nova zadolžitev ali imenovanje zanjo pomeni novo odgovornost Zaveda se, da
samo imenovanje ne naredi človeka ampak, da človek oblikuje funkcijo in ji da vsebino.
Svetnik Jože Morel je apeliral na občane in sicer z namenom, da bi se zmanjšalo število
nepotrebnih izvozov z vozili PGD-jev. Pogosto se namreč dogaja, da občani zakurijo nek
ogenj, ozaveščeni pa prijavijo požar. Gasilci izvedejo intervencijo, tudi s po tremi vozili, in nato
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se ugotovi, da ni bil požar, ampak je le nekdo nekaj zakuril. Občane prosi, da na 112 prijavijo,
da imajo nekaj za zakurit. Prijava je brezplačna, in se tako ne bo izvajalo intervencij po
nepotrebnem.

Ad 12.) Razno

Pod točko Razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 21. uri.

Zapisala:
Jana Lemut

ŽUPAN
Robert Smrdelj
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