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OBČINA PIVKA 
OBČINSKI SVET 
 
 
 
 
Štev.:  9000-__/2019 
Dne:   __. _____ 2019 
 
 

Občinski svet Občine Pivka je na svoji 8. seji dne ___________ sprejel 
 
 
 

S K R A J Š A N I   Z A P I S 
 

7. seje Občinskega sveta Občine Pivka, 

ki je bila  v četrtek dne 14.11.2019 ob 16.00 uri  

v sejni sobi podjetja SITOR stiskalnice d.o.o., 

Snežniška cesta 19, 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, Zdenka Kapelj 

 
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN:  Suzana Vodopivec 
 
OSTALI PRISOTNI: župan Robert Smrdelj, direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel, 

Karmen Šabec, Tadeja Zadelj, Emanuela Lenarčič, Jana Knafelc Strle, 
Jana Lemut, Barbara Lenarčič,  Neva Šibenik vodja MIR Postojna, 
Miljana Butina, predsednica NO Občine Pivka Mojca Požar Štunf 

 
PRISOTNI NOVINARJI: Veronika Rupnik 
 
Občinski svetniki in svetnice so si pred sejo  ogledali podjetje SITOR stiskalnice d.o.o.. Ogled 
je vodil direktor Rudi Tomšič. Podjetje je specializirano za projektiranje in izdelavo hidravličnih 
stiskalnic. Svetniki so si ogledali tudi nov nekajminutni promocijski film podjetja. 
 
Ob  16.45 uri je začela seja po predvidenem dnevnem redu. 
 
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. 
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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 dopolnitvi sklepa št. 9000-6/2019 z dne 12.09.2019 (Bolnišnica Postojna), ki se 
obravnava kot 14. točko,  

- naslednje točke se preoštevilčijo. 
 
Razprave ni bilo.  
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlagani dnevni red na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) sprejel naslednji dnevni red skupaj s 
predlagano dopolnitvijo: 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Zapisnik 6. seje občinskega sveta 
3. Rebalans proračuna Občine Pivka za leto 2019 –skrajšani postopek  
4. Proračun Občine Pivka za leto 2020 – prva obravnava  
5. Kadrovske zadeve 

5.1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Odbora za finance in proračun 
5.2. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za finance in proračun  

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za podaljšanje obratovalnega časa 
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju 
Občine Pivka – skrajšani postopek  

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča 
jezera – skrajšani postopek  

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška Dolina in 
Bloke«  – skrajšani postopek  

9. Odlok  o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Pivka – druga obravnava  
10. Odlok o mladini v občini Pivka – prva obravnava  
11. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  
12. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra   
13. Cena najema grobnih polj – seznanitev  
14. Sklep o dopolnitvi sklepa št. 9000-6/2019 z dne 12.09.2019 (Bolnišnica Postojna) 
15. Pobude in vprašanja svetnikov 
16. Razno 
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Ad 2.) Zapisnik 6.  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 16 svetnikov) skrajšan zapis 6. seje 
občinskega sveta.  
 
 

Ad 3) 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 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 soglasno sprejel sklep, da podaja soglasje k sprejemu predloga 
odloka ter  soglasje k sprejemu vseh prilog. 
 
Predsednik odbora za varstvo okolja Teodor Benčič je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval, vendar ni bil sklepčen, zato ni sprejel stališča.  
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor predlog 
rebalansa obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu njegov sprejem.  
 
Predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Majda Godina je 
povedala, da je odbor predlog rebalansa obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu 
svetu v  sprejem  rebalans proračuna Občine Pivka za leto 2019, skupaj z vsemi prilogami. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Andrej Kristan je povedal, da je odbor predlog 
rebalansa obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog 
rebalansa. 
 
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal, 
da je odbor predlog rebalansa obravnaval in sprejel sklep, da predalga občinskemu svetu, da 
ga potrdi. 
 
Predsednica nadzornega odbora Mojca Požar Štunf je povedala, da je odbor predlog 
rebalansa obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga 
sprejme. 
 
Razprave ni bilo.  
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Po opravljeni razpravi je župan Robert Smrdelj dal na glasovanje naslednji predlog 
Sklepa: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka sprejme Rebalans II proračuna Občine Pivka za leto 2019, ki 
zajema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2019 - 
po skrajšanem postopku, Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Pivka za leto 
2019, Sklep o določitvi  skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu 
ravnanja z nepremičnim in s premičnim premoženjem Občine Pivka za leto 2019, ter Načrt 
nabav in gradenj Občine Pivka za leto 2019.  
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) predlog sklepa. 
 
 

Ad 4) Proračun Občine Pivka za leto 2020 – prva obravnava 
 

 
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 
proračuna obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svet, da ga sprejme skupaj z 
vsemi prilogami. 
 
Predsednik odbora za varstvo okolja Teodor Benčič je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval, vendar ni bil sklepčen, zato ni sprejel stališča.  
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor predlog 
proračuna obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v prvem 
branju. 
 
Predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Majda Godina je 
povedala, da je odbor predlog obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da 
ga sprejme skupaj z vsemi prilogami. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Andrej Kristan je povedal, da je odbor predlog 
proračuna obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
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 ga sprejme 
v prvem branju. 
 
Predsednica nadzornega odbora Mojca Požar Štunf je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se bo zbiralo konkretne predloge sprememb na osnutek 
proračuna in sicer naj jih člani občinskega sveta pripravijo v pisni obliki v obliki amandamajev. 
Posredujejo jih lahko na elektronski naslov direktorice občinske uprave do srede 20.11.2019.   
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V razpravi so sodelovali:  Jadran Brožič, Iztok Zadnik,  Katarina Temkova, Andrej Kristan, 
Zdenka Kapelj, Damijan Kapelj, Evgen Primožič, Boris Rebec, 
Drago Štunf in Jože Morel. 

 
 
Po opravljeni razpravi je župan Robert Smrdelj dal na glasovanje naslednji predlog 
Sklepa: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka sprejme proračun Občine Pivka za leto 2020 v prvi obravnavi, ki 
zajema Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2020, načrt nabav in gradenj Občine Pivka za 
leto 2020, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020, načrt ravnanja s 
premičnim premoženjem za leto 2020, kadrovski načrt Občine Pivka za leti 2020 in 2021, letni 
program športa za leto 2020, letni program kulture v Občini Pivka za leto 2020,  letni program 
socialnega varstva Občina Pivka za leto 2020, letni program urejanja javnih zelenih površin na 
območju občine Pivka za leto 2020,  letni program urejanja javnih površin v občini Pivka za 
leto 2020, letni program urejanja javnih cest v občini Pivka za leto 2020, finančni načrt LPC za 
leto 2020, finančni načrt Zavoda za turizem Pivka za leto 2020, finančni načrt VS Zagorje za 
leto 2020, Finančni načrt Režijskega obrata za leto 2020, sklep o dolgoročni zadolžitvi Občine 
Pivka, ter predlogi predpisov Občine Pivka v letu 2020.   
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Občinski svet je sprejel predlog sklepa. 
PRISOTNIH: 16 svetnikov 
ZA:              12 svetnikov 
PROTI:          0 svetnikov 
 
 
 

Ad 5.) Kadrovske zadeve 
5.1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Odbora za finance in proračun 
5.2. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za finance in proračun 

 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podal Boris Rebec predsednik mandatne komisije. 
 
Predsednik komisije Boris Rebec je povedal, da je članica odbora za finance in proračun 
Suzana Vodopivec, Petelinje 2b, Pivka, dne 28.10.2019, podala odstopno izjavo. 
 
Predsednik komisije Boris Rebec je povedal, da so v roku prispeli naslednji predlogi: 

1. JOŽE MOREL – SLS 
2. BLAŽENKA PAHOR – SDS 
3. JOŽICA ŠUŠTARŠIČ – DESUS. 

 
Komisija je sprejela sklep, da predlaga občinskemu sveti, da sprejme sklep, da ugotavlja, da 
je Suzani Vodopivec, stalni naslov: Petelinje 2b, 6257 Pivka, prenehal mandat v Odboru  za 
finance in proračun, zaradi odstopa. 
 
Predsednik komisije Boris Rebec je nadalje povedal, da je po razpravi kot predsednik komisije 
predlagal, da se za nadomestnega člana predlaga Jožeta Morela, Dolnja Košana 63, Košana. 
Komisija je predlog soglasno sprejela. 
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V razpravi je sodeloval: Andrej Kristan. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog, sprejetih sklepov komisije, na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji ugotovitveni sklep: 
1.  
Občinski svet Občine Pivka ugotavlja, da je Suzani Vodopivec, stalni naslov: Petelinje 2b, 
6257 Pivka, prenehal mandat v Odboru  za finance in proračun, zaradi odstopa. 
2. 
Ta sklep velja takoj.  
 
Obrazložitev: Suzana Vodopivec, stalni naslov: Petelinje 2b, 6257 Pivka, je dne 28.10.2019 
posredovala Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pisno izjavo o odstopu z 
mesta Odbora za finance in proračun Občine Pivka.  

V skladu s 107. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS št. št. 
95/99, 55/06, 29/07, 7/11,  52/12 in 101/13) ima član delovnega telesa pravico odstopiti. 
 
Občinski svet je ugotovil prenehanje članstva, zaradi odstopa, na predlog komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji ugotovitveni sklep: 
1.  
Občinski svet Občine Pivka imenuje Jožeta Morela, stanujočega D. Košana 63, Košana, za 
člana Odbora za finance in proračun Občine Pivka. 
2. 
Ta sklep velja takoj.  
 
 
 

Ad 6.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za podaljšanje 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 

dejavnost na območju Občine Pivka – skrajšani postopek 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Barbara Lenarčič.  
Barbara Lenarčič je povedala, da je predlog obravnavala statutarna komisija, odbor za 
gospodarstvo ter odbor za kmetijstvo. Tako komisija kot oba odbora sta predlog potrdila 
vendar predlagajo dopolnitev spremembe odloka in in sicer, da se: 

- v tretji alineji prvega odstavka 5. člena beseda «stanovanjskih« nadomesti z besedo 
»gostinskih« tako, da se glasi: 

- ponavljajoče se pisne pritožbe stanovalcev v bližini gostinskih objektov. 
 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik statutarne komisije in hkrati predsednik odbora za gospodarstvo in obrt  Andrej 
Kristan je povedal, da sta komisija in odbor predlog obravnavala in predlagata občinskemu 
svetu v sprejem predlog odloka o spremembah in dopolnitvah po skrajšanem postopku s tem, 
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da se v tretji alineji prvega odstavka 5. člena beseda «stanovanjskih« nadomesti z besedo 
»gostinskih«. 
 
Predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Majda Godina je 
povedala, da je odbor predlog obravnaval in sprejel enak sklep, kot statutarna komisija in 
odbor za gospodarstvo. 
 
Razprave ni bilo.  
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje, skupaj s predlogom spremembe 
statutarne komisije ter odbora za gospodarstvo in odbora za kmetijstvo. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji Sklep: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka je sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost na območju Občine Pivka, po skrajšanem postopku skupaj s predlagano 
spremembo predlagano s strani odborov ter statutarne komisije, da se v tretji alineji prvega 
odstavka 5. člena beseda «stanovanjskih« nadomesti z besedo »gostinskih«. 
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 

Ad 7.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Pivška 
presihajoča jezera – skrajšani postopek 

 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
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 predlog odloka obravnaval in ga potrdil. 
 
Predsednik statutarne komisije Andrej Kristan je povedal, da je komisija predlog obravnavala 
in predlaga občinskemu svetu, 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. 
Spremeni se 16. člen Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera tako, da se 
besedo »Zavod« in besedilo »Organizacijska enota« nadomesti z besedo »Upravljalec«. 
2. 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Ad 8.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Postojna, Cerknica, 

Pivka, Loška Dolina in Bloke«  – skrajšani postopek 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev sta podala Neva Šibenik vodja MIR Postojna ter 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 predlog obravnaval in sprejel sklep, da predlog potrjuje po skrajšanem postopku. 
 
Predsednik odbora za varstvo okolja Teodor Benčič je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. 
 
Predsednik statutarne komisije Andrej Kristan je povedal, da je komisija predlog obravnavala 
in da predlaga občinskemu svetu njegov sprejem. 
 
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 sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Postojna, 
Cerknica, Pivka, Loška Dolina in Bloke«. 
2. 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 

Ad 9.) Odlok  o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Pivka – druga obravnava 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podala Emanuela Lenarčič. Povedala je, da se občinskemu svetu predlaga v 
sprejem še dopolnitev predloga in sicer se doda nov 5. odstavek v 48 členu, ki se glasi: 
»Povzročiteljem odpadkov iz dejavnosti, ki imajo do 3 zaposlene, se obračuna volumen in 
pogostost praznjenja nameščene posode za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in 
biološko razgradljivih odpadkov v skladu s ponderji, ki veljajo za gospodinjstva.« in preostali 
odstavki se preoštevilčijo. 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik statutarne komisije Andrej Kristan je povedal, da je komisija predlog obravnavala 
in sprejela sklep, da predlog soglasno potrjuje. 
 
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal, 
da je odbor predlog obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlog potrjuje. 



Občina Pivka_____________________________________________________________8. seja občinskega sveta  
 
 

__________________________________________________________________________________ 
2-10 

 
 

 
Predsednik odbora za varstvo okolja Teodor Benčič je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. 
 
V razpravi so sodelovali:  Andrej Kristan, Drago Štunf, Damijan Kapelj in Evgen Primožič. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje, skupaj s predlogom dopolnitve  
predlagane danes na seji s strani občinske uprave, predstavljene ob podaji obrazložitve. 
 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji Sklep: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka je sprejel predlog Odloka o  ravnanju s komunalnimi odpadki v 
občini Pivka, v drugi obravnavi, s tem, da se doda nov 5. odstavek v 48 členu, ki se glasi: 
»Povzročiteljem odpadkov iz dejavnosti, ki imajo do 3 zaposlene, se obračuna volumen in 
pogostost praznjenja nameščene posode za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in 
biološko razgradljivih odpadkov v skladu s ponderji, ki veljajo za gospodinjstva.« in preostali 
odstavki se preoštevilčijo. 
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 

Ad 10.) Odlok o mladini v občini Pivka – prva obravnava 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle. 
 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik statutarne komisije Andrej Kristan je povedal, da je komisija predlog obravnavala 
in soglasno sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu njegovo potrditev s tem, da se za  
drugo branje upošteva pripombo k šesti alineji 2.člena in sicer, da se drugem stavku za 
besedo »lasti« doda », najemu ali uporabi« ter da se v 15.členu črta besedna zveza »ne 
zavezujoče«. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi.  
Nadalje je povedal, da je odbor menil, da je komisijo za mladinska vprašanja potrebno čimbolj 
distancirati od politike, zato so predlagali spremembo 16.člena in sicer drugega stavka 
drugega odstavka, tako da se črta beseda »treh« in nadomesti s besedo »petih«, vejica se 
nadomesti s piko in črta besedilo dveh predstavnikov občine. Črta se tudi četrti stavek 
drugega odstavka. 
Tako se besedilo drugega odstavka glasi: 
Komisijo za mladinska vprašanja s sklepom imenuje župan. Komisija je sestavljena iz 5 
članov, in sicer iz petih predstavnikov mladinskih organizacij ali organizacij za mlade v Občini 
Pivka. Predloge za predstavnika mladinskih organizacij ali organizacij za mlade podajo 
mladinske organizacije in organizacije za mlade. Člani komisije med sabo izvolijo predsednika 
in namestnika predsednika komisije. Mandat članov komisije je vezan na mandat občinskega 
sveta. 
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V razpravi so sodelovali:  Jana Gržinič, Boris Rebec, Katarina Temkova, Damijan Kapelj, 

Jože Morel in Andrej Kristan. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji Sklep: 
1. 
Odlok o mladini v občini Pivka se potrdi v prvi obravnavi s tem, da se: 

- v drugem stavku, šeste alineje 2. člena, za besedilom »Le-ta je v lasti,« doda besedilo 
«najemu ali uporabi«; 

- v 15. členu se črta besedilo »ne zavezujoče«. 
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 

Ad 10.) 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 predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu sprejem s tem, da se točke za 
otroške in mladinske zbore povišajo za 50%. 
 
Predsednik statutarne komisije Andrej Kristan je povedal, da je komisija predlog obravnavala 
in soglasno sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu njegov sprejem. 
 
V razpravi so sodelovali: Katarina Temkova, Jože Morel Drago Štunf in Evgen Primožič. 
 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje, skupaj s predlogom odbora za 
družbene dejavnosti. 
 
Občinski svet je  sprejel naslednji SKLEP: 
1.člen  
Spremeni se Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
(Uradni list RS, št.  21/08, 42/09, 21/15 in 20/19) in sicer tako, da se v celoti črtajo merila 
pravilnika in nadomestijo z novimi. 
2. 
Ta Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
PRISOTNIH: 16 svetnikov 
ZA:               15 svetnikov 
PROTI:          0 svetnikov 
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Ad 11.) Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra   

 
 
Obrazložitev je podala Emanuela Lenarčič. 
 
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 predlog obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga 
sprejme. 
 
Razprave ni bilo.  
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji Sklep   o ukinitvi 
statusa javnega dobrega: 
1. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 
- parc. št. 1707/2 katastrske občine 2506 Palčje (ID znak parcela 2506 1707/2) 
ter pri njej vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 
6257 Pivka, matična št.: 5883563000, do celote (do 1/1). 
2. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 

Ad 13.) Cena najema grobnih polj – seznanitev 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev sta podala Tadeja Zadelj in župan Robert Smrdelj. 
 
 
V razpravi so sodelovali:  Jana Gržinič, Blaženka Pahor, Damijan Kapelj, Jadran Brožič, 

Boris Rebec, Drago Štunf in Andrej Kristan. 
 
 
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je ponovno 
izpostavil, da je odbor na predzadnji seji predlagal znižanje cen najema grobnih polij, ker kot 
je bilo ugotovljeno, je cena višja od cen v nekaterih sosednjih občinah. Menijo, da je ta storitev 
preplačana. 
 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se bo za naslednjo sejo skušalo pripraviti analizo vseh 
vrst storitev, ki so bile oddane v javnem naročilu in preverilo cene več storitev in ne le cene 
najema grobnih polij. (npr. cena najem mrliške vežice, cena prvega odvoza, itd.). 
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Ad 14.) Sklep o dopolnitvi sklepa št. 9000-6/2019 z dne 12.09.2019  
(Bolnišnica Postojna) 

 
 

Gradivo je bilo svetnikom posredovano na seji. 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. 
 
V razpravi je sodeloval: Jadran Brožič. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 15 svetnikov) naslednji SKLEP: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka soglaša, da se stavbna pravica, za katero je občinski svet Občine 
Pivka že sprejel soglasje za ustanovitev - sklep št. 9000-6/2019 z dne 12.09.2019, ustanovi 
tudi na funkcionalnem zemljišču okrog stavbe bolnišnice Postojna, na delu nepremičnine z ID 
znakom 2490 2927/4, glede na dejansko uporabo za potrebe bolnišnice. Natančen obseg 
izvrševanja stavbne pravice bo določen v soglasju z Bolnišnico za ženske bolezni in 
porodništvo Postojna ter Občino Postojna, točna površina pa bo znana po parcelaciji 
nepremičnine.   
2. 
Ta sklep velja takoj. 
      
 
Svetnik Jože Morel ni bil na seji v času glasovanja. 
 
 

Ad 15.) Pobude in vprašanja 
 
 

Svetnik Jadran Brožič in občanka Miljana Butina sta podrobneje predstavila požar, ki je 
popolnoma uničil starejše gospodarsko poslopje v lasti Franca Bratoš na naslovu Velika 
Pristava 17, Pivka.  Miljana Butina je prosila za medijsko podporo pri iskanju finančnih 
sredstev za pomoč družini zaradi nastale gmotne škode. 
 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da ima Občina sprejet Pravilnik o dodeljevanju finančne 
pomoči tudi v tovrstnih primerih, zato se bo zadevo obravnavalo v teh okvirih. 
 
Občanka Miljana Butina je vezano na dobro rešitev za rekonstrukcijo ceste Palčje – Bač, 
predlagala, da se preveri ali bi se lahko na podoben način v naslednjem letu, obnovilo cesto 
za Veliko Pristavo. 
 
Svetnik Boris Rebec je podal pobudo, da se ob vstopu v naselje Šmihel postavi »ležečega 
policaja« in se na tak način pripomore k umirjanju prometa. 
 
Svetnik Boris Rebec je podal pobudo, da se poreže grmovje ob cesti, kjer se iz naselja 
Nova Sušica prihaja na cesto G1, ker le to ovira preglednost. Druga nepregledna točka je ko 
se prihaja proti naselju Neverke. 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdelj je na seji povedala, da se bo pobudo 
posredovalo koncesionarju. 
 
Svetnik Boris Rebec je posredoval predlog VS Kal, ki naj bi se ga doreklo že ob izgradnji 
križišča v naselje in sicer, da se bo del ceste razširilo. 
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Svetnik Boris Rebec je posredoval predlog VS Kal, da se na cesto, ki pelje skozi Kal 
namesti smerokaz, ki bi nakazoval »center« vasi. 
 
Svetnica Majda Godina je vprašala ali lahko Občina ukrepa v zvezi z nalaganjem različnih 
predmetov ob samem kalu. Vaščani so lastnika zemljišča že prosili, da le to počisti, vendar žal 
neuspešno. 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdelj je na seji povedala, da je Občina z zadevo 
seznanjena, vendar lastnik stvari odlaga na parceli, katere lastnik je in zato Občina nima 
pristojnosti. 
 
Svetnica Majda Godina je podala pobudo, da se v stari šolo kal uredi sanitarije ter ustrezno 
pospravi klančino za invalide, ki je bila postavljena za volitve. 
 
 
Svetnik N.Si Teodor Benčič  je podal naslednje pobude (tudi v pisni obliki): 
1. Precej pripomb občanov je deležno križišče na železniški postaji, kjer se na glavno cesto 
Postojna –Ribnica - Il. Bistrica priključujejo lokalna cesta – Radohovska pot in Kosovelova 
ulica, pa še izvoz z dvorišča med obema. K slabši preglednosti in oteženem obvladovanju 
prometne situacije prispevajo osebi avtomobili, parkirani na cestni strani stanovanjske hiše 
(kjer je tudi oglasna tabla). Nujno bi bilo za izboljšanje prometne varnosti prepovedati 
parkiranje na tem mestu, saj so bile že kritične situacije. 

2. Bliža se božično-novoletni čas, ko v naših naseljih poka kot za stavo. Kljub sedanji ureditvi, 
ki tudi sankcionira kršitelje, se zlasti v središčih kot je Pivka, pa tudi po drugih naseljih 
množično krši veljavni predpis. O škodljivih posledicah na ljudi, živali in okolje je škoda 
izgubljati besede. Ob nedavni peticiji za prepoved pirotehnike je Komisija Državnega zbora za 
peticije, človekove pravice in enake možnosti pozvala Ministrstvo za notranje zadeve, naj 
razmisli o popolni prepovedi uporabe teh sredstev, to pa je posredovalo Evropski komisiji 
predlog dodatnih ukrepov (znižanje ravni zvoka, neto eksplozivne mase in snovi, ki 
obremenjuje okolje. Za zaostritev zakonodaje na tem področju se zavzema tudi Ministrstvo za 
zdravje, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Ministrstvo za okolje. Vemo, 
da se tudi veljavna zakonodaja ne izvaja, saj ni pravega nadzora nad uporabo teh sredstev v 
območjih, kjer je prepovedana. Več bi morali narediti na področju ozaveščanja ljudi . Tu lahko 
svojo vlogo odigra šola, pa tudi družbena občila (npr. Pivški list). Predlagamo, da se 
občinski svet podpre družbena prizadevanja za ureditev tega področja, pristojno 
Medobčinsko redarstvo in Policija pa zagotovi redno občasno nadzorstvo nad 
izvajanjem predpisov s tega področja. 

3. Kolodvorska cesta v Pivki je v celotni dolžini potrebna preplastitve, saj je mestoma 
precej uničena zlasti od tovornega prometa. Kritičnih je nekaj jaškov, problematična je tudi 
grbina, ki je nastala na desnem voznem pasu iz smeri Žel. postaja – center Pivke pri 
odcepu za Zdravstveno postajo Pivka (zgornje parkirišče), saj povzroča močan hrup zlasti 
pri prevozu tovornjakov in kontejnerjev, ki je zelo moteč še posebej v nočnem času.. 

4. Za potrebe parkiranja invalidov bi bilo potrebno označiti parkirni mesti za invalide pri 
mrliški vežici in na parkirišču na trgu pred župnijsko cerkvijo sv. Petra v Pivki. 

5. Kažipotna tabla pred krožiščem v Pivki iz smeri Postojne je slabo vidna, saj jo zakriva v 
veliki meri mega plakatno mesto. Tako tabla izgubi svoj smisel, vprašanje pa je tudi ali je za to 
lokacijo lastnik pridobil soglasje upravljalca državne ceste. Namen kažipotne table je dati 
vozniku pravočasno informacijo, da se v krožišču pravilno odloči za izvoz glede na cilj vožnje. 
Tako kot je stanje sedaj, tabla ne opravlja svoje funkcije, ker je zakrita. 
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6. Kolesarje opozarja na prednostno cesto Gradec – glavna cesta prometni znak za nevarnost 
– cestni priključek s prednostno cesto, a ga kolesar iz smeri Selc opazi šele  nekaj metrov 
predno pripelje nas prednostno cesto. Znak bi morali namestiti na drog  s poševnim 
naklonom /kot so prometni znaki ob kolesarski stezi v Petelinjah/, da bi bil viden iz 
večje razdalje in tako dosegel svoj namen.  

7. Drugo leto bo dvajset let pobratenja z Občino Durach na Bavarskem. Stiki lepo potekajo na 
številnih področjih, spletene so številne prijateljske vezi. Nujno je čimprej obnoviti znamenje 
pobratenja na zelenici pred občino, ki ga je dobro načel zob časa in vremena ter kažipot 
nasproti občine pri Škofovi hiši postaviti na distančnik, da ga ne uničuje vlaga.  
 
Svetnik DeSUS-a Evgen Primožič je podal naslednje pobude (tudi v pisni obliki): 
1.  
Dajemo pobudo, da se popravi ulična svetilka in namesti led svetilka med stavbama 
Kolodvorska cesta 3 in Kolodvorska cesta 5, ki sveti na dvorišče in parkirišče. Ta svetilka že 
nekaj časa ne sveti. V stavbi na Kolodvorski cesti 3 stanujejo tudi starejše osebe.  
2.  
Naši člani opozarjajo, da na Kolodvorski cesti v Hrastju med uvozom v Park vojaške 
zgodovine pa do vojašnice Stanislava Požarja Pivka ni pločnika za pešce. Dajemo pobudo za 
izgradnjo pločnika na tem odseku ceste. 
3.  
Dajemo tudi pobudo oziroma predlagamo, da Občina z Železniškim gospodarstvom pri 
železniški postaji uredi parkirni prostor za vozila tistih ljudi, ki se vozijo z vlakom. Tako kot je 
sedaj urejeno zasedejo največ parkirna mesta zaposleni na Železniškem gospodarstvu in 
stanovalci blokov nasproti železniške postaje in njihovi obiskovalci.  
 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je seznanjen, da SŽ pripravljajo projekt, ki 
zajema tudi ureditev tega parkirišča. 
 
Svetnik Darko Zadel je vprašal ali bi se lahko porezalo drevje na parkirišču bivše ambasade, 
ker je nevarno, da le to pade na parkirana vozila. 
 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da prej omenjeni projekt posega tudi na to 
parkirišče. Občina je na železnice že posredovala predlog, da je to parkirišče del že 
omenjenega projekta. Upa, da se bo predlog upoštevalo. 
 
Svetnik KL Damijan Kapelj je podal naslednje pobude (tudi v pisni obliki): 
 
1. 
Označitev Ceste s prometnimi znaki Vojašnica Pivka do Velike Pristave 
KL poziva Občino Pivka, da označi s prometnimi znaki zoženje cestišča pri hišni številki 10, ter 
otroci na cesti pri hišni številki 22. 
10.11.2017 so tri vaške skupnosti (uporabniki te ceste) zaprosile za sanacijo podpornega zidu 
na koncu vasi v smeri proti kasarni. Podporni zid je dotrajan in potreben popravila zaradi 
velike frekvence prometa na tem območju pa je potrebna prioritetna obravnava. 
Priloga podpisov prisotnih na sestanku Vaške skupnosti Velika pristava. 
2. 
Namestitev ogledala za promet, ko se vključuješ s Kettejeve na Vilharjevo, ker pogled 
zakrivajo ciprese. Na tistem predelu je postavljen še prehod za pešce, kar še dodatno 
predstavlja potencialno nevarnost. 
3. 
Vaščani Jurišč sprašujejo kje je Obljubljena optika za vas Juršče, so edina vas v Občini 
Pivka ki  nimamo optike. Prosijo za odgovor, kdaj lahko pričakujejo optiko. 



Občina Pivka_____________________________________________________________8. seja občinskega sveta  
 
 

__________________________________________________________________________________ 
2-16 

 
 

Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je bilo naselje prvo v naši občini, ki je imelo 
širokopasovno omrežje. Imelo so koacialni kabel in optiko. Zato se v okviru GOŠO-ta ni 
nameščalo optičnega kabla. V kolikor je interes, da se  izvede prehod iz koacialnega kabla na 
optični, naj se pripravi seznam vaščanov, ki imajo ta interes.   
4. 
Vaščani Jurišč opozarjajo da jim je bila odstranjena  stopnice na pokopališču. 
Stopnic so tam bile od leta 1987. Zahtevajo , da se klesana stopnica vrne. 
5. 
Investicije PVZ in EKO MUZEJ, po vseh letih investicij bi želeli, da se predstavi tudi dohodke 
in koristi  iz teh investicij, ki so bile izvedene. 
6. 
Ker iz medijev ugotavljamo, da se želimo umestiti na Unesco-v seznam nas  zanima, če 
se je  preučilo koristi in nove omejitve, ki jih prinaša za vse nas, ki tukaj živimo. 

 
Svetnica Katarina Temkova je vprašala ali se ji lahko da na vpogled mnenje pristojnega 
ministrstva v zvezi z OPPN Bedink. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da lahko. 
 
Svetnik Darko Zadel se je pridružil pobudi glede vrnitve klesane stopnice na pokopališču 
na Jurščah. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da kot je seznanjen, je bil koncesionar dolžan 
zagotoviti varnost in je za to tudi poskrbel, na način, da jo je odstranil. Se bo preverilo kaj se 
lahko glede zadeve naredi. 
 
Svetnik Silvo Čelhar je posredoval pobudo občanov, da bi na občinski spletni strani 
obstajala spletna stran ali aplikacija, kjer bi lahko prireditelji raznih dogodkov vpisovali termine 
prireditev in dogodkov in sicer z namenom, da se lahko preveri kdaj se že kaj dogaja ter tako 
ne bi bilo  več dogodkov ob istem terminu.  
 
Svetnik Jože Morel je podal pobudo, da se osvetli prehod za pešce ob Kolodvorski 19, ker 
je izredno nevaren v tem letnem času. 
 
Svetnik Jože Morel je podal pobudo, da Občina apelira, da se obseka železniško progo od 
Pivke do košanskega tunela, ker je na tem delu izredno veliko požarov zaradi tega. Povedal 
je, da bo posredoval tudi fotografije. 
 
Svetnik Jože Morel je podal pobudo, da se ob vhodu na pokopališču v Košani obeleži s 
ploščico grob Filipa Kette, očeta Dragotina Kette. Na ploščici se označi vrsta oz. položaj 
groba.  
 
 

Ad 16.) Razno 
 
 
Pod točko Razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri. 
 
 
 
Zapisala:        Ž U P A N 
Jana Lemut                  Robert Smrdelj  


