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OBČINA PIVKA 
OBČINSKI SVET 
 
 
Štev.:  9000-__/2020 
Dne:   __. _____ 2020 
 
 

Občinski svet Občine Pivka je na svoji 11. seji dne ___________ sprejel 
 
 

S K R A J Š A N I   Z A P I S 
 

10. seje Občinskega sveta Občine Pivka, 

ki je bila v četrtek 2.7.2020 ob 16.00 uri  

v sejni sobi Parka vojaške zgodovine 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, Kapelj  Zdenka, 

 
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA:  Vodopivec Suzana, 
 
OSTALI PRISOTNI: župan Robert Smrdelj, direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel, 

Karmen Šabec, Emanuela Lenarčič, Jana Knafelc Strle, Jana Lemut, 
David Penko direktor JP Kovod Postojna, Mojca Požar Štunf 
predsednica Nadzornega odbora Občine Pivka, Maja Burkeljca – V 
Prostoru d.o.o. 

 
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. 
 
 

Ad 1.) Sprejem dnevnega reda 
 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlagani dnevni red na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) sprejel naslednji dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Zapisnik 9. seje Občinskega sveta Občine Pivka 
3. Kadrovske zadeve 
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3.1. Sklep o imenovanju predstavnika v svet Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska  
Bistrica 
3.2. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta JP Kovod Postojna d.o.o.  

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje za območje Doma 
Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-
del) – potrditev stališč – druga obravnava  

5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na 
Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) – skrajšan postopek 

6. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Košana - skrajšani postopek  

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v občini Pivka - skrajšani postopek  

8. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje 
posledic epidemije COVID-19 v občini Pivka  

9. Sklep o soglasju k sodni poravnavi  
10. Sklep o soglasju k zadolžitvi JP Kovod Postojna d.o.o. 
11. Mnenje k prodaji nepremičnin v lasti Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, 

kanalizacija, d.o.o., Postojna  
12. Sklep o ukinitvi javnega dobrega (k.o. Stara Sušica) 
13. Pobude in vprašanja svetnikov 
14. Razno 

 
 
 

Ad 2.) Zapisnik 9.  seje občinskega sveta 
 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
 
 
V razpravi je sodeloval: Jadran Brožič. Povedal je, da je napaka pri navedbi njegovega 
priimka  in sicer pod točko Pobude in vprašanja. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog zapisnika na glasovanje, skupaj s predlogom 
popravka. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) skrajšan zapis 10. seje 
občinskega sveta, skupaj s predlogom popravka. 
 

Ad 3) Kadrovske zadeve 
3.1. Sklep o imenovanju predstavnika v svet JZ Kraške lekarne Ilirska  Bistrica 

 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 

 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Boris Rebec predsednik mandatne komisije je povedal, da je komisija sprejela sklep, da 
predlaga občinskemu svetu, da za predstavnika v svet JZ Kraške lekarne Ilirska  Bistrica  
imenuje Ernesta Margona. Komisija je prejela štiri predloge in sicer: Irena Bele, Jadran Brožič, 
Damijan Kapelj in Ernest Margon. 
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V razpravi sta sodeloval: Jadran Brožič in Andrej Kristan. 
 
 
Po opravljeni razpravi je župan Robert Smrdelj dal predlog komisije na glasovanje. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji S K L E P o imenovanju predstavnika v svet Javnega 
zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica: 
1.  
V svet Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica se imenuje Ernesta Margona, stanujoč 
Prečna ulica 2, Pivka. 
2.  
Mandat člana traja 5 let.  
3. 
Sklep velja takoj 
 
PRISOTNIH: 16 svetnikov 
ZA:              9 svetnikov 
PROTI:          0 svetnikov 
 

 
 
3.2. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta JP Kovod Postojna d.o.o.  

 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
 

 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Boris Rebec predsednik mandatne komisije je povedal, da je komisija sprejela sklep, da 
predlaga, da se za člana NS predlaga Mihaelo Smrdel. 
 
Boris Rebec predsednik mandatne komisije je povedal, da je komisija v roku prejela dva 
predloga in sicer za Mihaelo Smrdel in za Tino Vodopivec. 
 
 
V razpravi je sodelovala: Katarina Temkova. 
 
 
 
Po opravljeni razpravi je župan Robert Smrdelj dal predlog komisije na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji S K L E P o 
imenovanju predstavnika v svet Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka za člana v Nadzornem svetu Javnega podjetja Kovod Postojna, 
vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna, imenuje Mihaelo Smrdel, za 
obdobje 4 let.   
2. 
Ta sklep velja takoj. 
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Ad 4.) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje za 

območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, 
PI 20/2-del in PI 14-del) – potrditev stališč  

– druga obravnava 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podala Maja Burkeljca – V prostoru d.o.o.. 
 
 
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 soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da 
ga potrdi, v drugi obravnavi. 
 
Predsednik odbora za varstvo okolja Jadran Brožič je povedal, da je odbor predlog obravnaval 
in sprejel sklep, obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga 
potrdi. 
 
Predsednik statutarne komisije Andrej Kristan je povedal, da je predlog obravnavala in 
soglasno sprejel sklepa, 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 S K L E P: 
1. 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma Pivka – središča za 
kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) se sprejme v drugi 
obravnavi. 
2. 
Sklep velja takoj.   
 
 
 

Ad 5.) Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje Doma Pivka – središča za 

kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del)  
– skrajšan postopek 

 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Maja Burkeljca – V prostoru d.o.o.. 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je občinskemu svetu predložen v obravnavo in v sprejem 
predlog Odloka, je pa danes na seji sveta predložen predlog spremembam in dopolnitev 
predlaganega besedila odloka in sicer: 

-       v 3.odst. 6. čl. se rok za začetek gradnje nove komunalne opreme v drugi etapi predvidi 
za leto »2025« in ne »2024«, kot je bilo prvotno navedeno; 
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-       v 3.odst. 6. čl. se rok za predajo komunalne opreme v upravljanje predvidi za 
»31.12.2026« in ne »avgust 2025«, kot je bilo prvotno navedeno; 

-       na koncu 11. čl. se pod tabelo navede naslednje besedilo »Obračunski stroški se 
obračunajo le za prvo etapo opremljanja kot CpN  (1.etapa) = CpN x 110/140 in CtN (1. 
etapa) = CtN x 110/140 v kolikor se druga etapa ne izvede v roku prihodnjih petih let.«.  

 
 
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 soglasno sprejel sklep, da sprejme predlog odloka po 
skrajšanem postopku. 
 
Predsednik statutarne komisije Andrej Kristan je povedal, da je komisija predlog obravnavala 
in soglasno sprejela sklep, da potrjuje njegov sprejem. 
 
 
V razpravi so sodelovali: Andrej Kristan, Jadran Brožič in Damijan Kapelj. 
 
 

Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka, skupaj z danes predloženim predlogom 
sprememb in dopolnitev predloga odloka, na glasovanje, v prvem branju. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji S K L E P: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka podaja soglasje k sprejemu predloga Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na 
Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del), v prvi obravnavi, skupaj s sprejemom danes 
na seji predloženimi spremembami in dopolnitvami in sicer: 

-       v 3.odst. 6. čl. se rok za začetek gradnje nove komunalne opreme v drugi etapi predvidi 
za leto »2025« in ne »2024«, kot je bilo prvotno navedeno; 

-       v 3.odst. 6. čl. se rok za predajo komunalne opreme v upravljanje predvidi za 
»31.12.2026« in ne »avgust 2025«, kot je bilo prvotno navedeno; 

-       na koncu 11. čl. se pod tabelo navede naslednje besedilo »Obračunski stroški se 
obračunajo le za prvo etapo opremljanja kot CpN  (1.etapa) = CpN x 110/140 in CtN (1. 
etapa) = CtN x 110/140 v kolikor se druga etapa ne izvede v roku prihodnjih petih let.«.  

 
2. 
Sklep velja takoj.   
 
Župan Robert Smrdelj je dal v razpravo in v potrditev predlog Odloka v drugi obravnavi. 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka sprejet v prvem branju, na glasovanje v 
drugem branju. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16  svetnikov) naslednji S K L E P: 
1. 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma Pivka – središča za 
kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) se sprejeme v drugi 
obravnavi. 
2. 
Sklep velja takoj.   
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Ad 6.) Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana - skrajšani postopek 

 
 
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 sprejela sklep, da podaja soglasje k sprejemu predloga odloka po skrajšanem postopku. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog 
odloka po skrajšanem postopku.  
 
 
V razpravi je sodelovala: Katarina Temkova. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji S K L E P: 
1. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Košana se  sprejeme po skrajšanem postopku.  
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

 
Ad 7.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v občini Pivka - skrajšani postopek 

 
 
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, da predlog odloka sprejme v prvi 
obravnavi. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor soglasno 
sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da predlog odloka sprejme v prvi obravnavi. 
 
V razpravi je sodeloval: Drago Štunf. 
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Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji S K L E P: 
1.  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v občini Pivka se sprejeme po skrajšanem postopku.  
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
 

Ad 8.) Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za 
blaženje posledic epidemije COVID-19 v občini Pivka 

 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podala direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel. 
 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Andrej Kristan je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da predlog pravilnika 
potrdi. 
 
Predsednik statutarne komisije Andrej Kristan je povedal, da je komisija predlog obravnavala 
in sprejela soglasno sklep, da soglaša s sprejemom pravilnika. 
 
 
V razpravi je sodelovala: Jana Gržinič. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji S K L E P: 
1. 
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic 
epidemije COVID-19 v občini Pivka. 
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 9.) Sklep o soglasju k sodni poravnavi 
 

 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Emanuela Lenarčič. 
Dokument predloga sodne poravnave v fizični obliki je bil na sami seji dan na vpogled vsem 
svetnikom in svetnicam občinskega sveta.  
 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
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Predsednik odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval. Odbor je glasoval o predlogu sklepa, ob predpostavki, da so nepremičnine proste 
bremen. Odbor je glasoval z dvema  glasovoma ZA in dvema  PROTI. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je strokovna služba ponovno preverila stanje vseh 
nepremičnin v zemljiški knjigi, katerih lastninska pravica se s sodno poravnavo prenaša v last 
občine, in ugotovila, da so nepremičnine bremen proste – niso obremenjene s hipotekami.   
 
 
V razpravi so sodelovali:        Andrej Kristan, Iztok Zadnik, Jana Gržinič, Boris Rebec, Jadran 
Brožič, Drago Štunf, Majda Godina, Damijan Kapelj, Jože Morel, Katarina Temkova, Blaženka 
Pahor, Evgen Primožič. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji S K L E P: 
1.  
Občinski svet Občine Pivka soglaša s sklenitvijo sodne poravnave v sodnem sporu med 
podjetjem Metalka Commerce d.d.  in Občno Pivka, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v 
Kopru pod Opr. št. I Pg 349/2019, s katero se v postopku stečaja zmanjša terjatev Občine 
Pivka iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za obdobje od začetka stečaja 
(10.10.2018) do prodaje nepremičnin iz stečajne mase, tako da se 10-kratnik NUSZ zmanjša 
na višino normalnega NUSZ kar predstavlja znesek 25.986,10 EUR, razliko terjatve (v višini 9-
kratnika normalnega NUSZ) v znesku 233.874,92 EUR pa Občina s sklenitvijo poravnave 
umika.  
2. 
Občinski svet Občine Pivka nadalje ugotavlja, da je zmanjšanje terjatve, kot je opredeljena v 
prejšnjem odstavku, dodatno utemeljeno ob pogoju prenosa lastništva v korist Občine na tistih 
nepremičninah, ki so potrebne za dosego javne koristi in po katerih je predvidena ali pa je že 
zgrajena javna infrastruktura, zato soglaša, da se s sodno poravnavo v last Občine Pivka 
prenesejo oz. odkupijo naslednje nepremičnine, katerih lastnik je Metalka Commerce d.d. oz. 
s sodno poravnavo izvedejo sledeči postopki:  
nakup nepremičnin z ID znaki parcela 2501 4148/152, parcela 2501 4200/8, parcela 2501 
4148/154, parcela 2501 4148/150, parcela 2501 4200/10, parcela 2501 4148/103, in parcela 
2501 4148/87, za potrebe ureditve dostopa in parkirišča k občinski stavbi, parkirišča pred 
poslovno stavbo Javor ter zemljišče, kjer je že postavljeno črpališče, v skupni izmeri 1304 m2 
za kupnino v višini 13.867,50 €  
nakup nepremičnin z ID znaki parcela 2501 4148/158, parcela 2501 4148/157 in parcela 2501 
4148/90, za potrebe razširitve Tovarniške v skupni izmeri 437m2, za kupnino v višini 4.370,00 
€ brez DDV oz. 5.331,40 € z vključenim 22 % DDV; 
neodplačen prenos nepremičnin z ID znaki parcela 2501 4148/111, parcela 2501 4148/110, 
parcela 2501 4148/107, parcela 4148/105 in parcela 4148/113, v skupni izmeri 2262 m2, za 
potrebe izgradnje obvozne ceste za center mesta Pivka. Skladno z veljavno zakonodajo se pri 
obračunu komunalnega prispevka za gradnje, ki bodo navezane na to obvozno cesto, 
upošteva brezplačen prenos zemljišč v last občine.  
nakup nepremičnin z ID znakom parcela 2501 4148/51 in parcela 2501 4148/159 v skupni 
površini 756 m2, za kupnino v višini 13.230,00 €, za potrebe morebitnih menjav pri urejanju 
lastništva za potrebe izgradnje obvoznice Pivka. V kolikor menjave niso realizirane v roku 2 
let, se prodajna pogodba v tem delu razveže, Občina pa je prodajalcu oz. njegovemu 
pravnemu nasledniku dolžna vrniti prejeto kupnino v neobrestovanem znesku; 
nakup nepremičnin z ID znaki parcela 2501 4140/11, parcela 2501 4140/12 in parcela 2501 
4140/13, ki v naravi predstavljajo del kategorizirane ceste ter objekte gospodarske javne 
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infrastrukture; nepremičnine so še vedno v lasti podjetja Javor d.d., v kolikor na teh lastništvo 
teh nepremičnin preide v last podjetja Metalka Commerce d.d., se jih zaveže prodati občini po 
ceni 10,00 EUR/m2 v roku 6 mesecev po pridobitvi lastninske pravice;  
nakup delov nepremičnin ob Snežniški cesti za potrebe izgradnje obvoznice Pivka (izgradnja 
pločnika, kolesarske steze, javne razsvetljave, zavijalni pas, avtobusna postajališča ter 
ureditev dostopov iz obvoznice po predpisih). Parcelacija potrebnih površin se izvede na 
podlagi projektne dokumentacije, pri čemur se površina do 700 m2 prenese v last Občine 
brezplačno, razliko nad to kvadraturo pa plača občina po ceni 30 EUR/m2;  
ustanovitev trajne in brezplačne stvarne služnosti hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi 
na služečih nepremičninah z ID znakom parcela 2501 4148/150 in parcela 2501 4200/10 do 
gospodujočih nepremičnin v lasti Metalke Commerce d.d. z ID znaki: parcela 2501 4148/17, 
parcela 2501 4148/151, parcela 2501 4148/155, parcela 2501 4148/104 in parcela 2501 
4148/19. V kolikor bo katera na služečih nepremičnin opredeljena kot javno dobro, se služnost 
izbriše.  
3. 
Predmet sodne poravnave je tudi izdaja zemljiškoknjižnih dovolil Občine Pivka za izbris tistih 
služnosti na nepremičninah v lasti podjetja Metalka Commerce d.d., ki so vknjižene v korist 
Občine, vendar se služnost na njih ne izvršuje (izbris na tistih nepremičninah, kjer se je 
služnost prenesla z delitvijo nepremičnin)   
4. 
Občinski svet pooblašča župana za podpis poravnave v zadevi Opr. št.: I Pg 349/2019, 
pooblastilo velja tudi za primere nebistvenih sprememb oz. uskladitev v sodni poravnavi.  
5. 
Ta sklep začne veljati takoj.  
 
PRISOTNIH: 16 svetnikov 
ZA:              10 svetnikov 
PROTI:          5  svetnikov 
 
 
 

Ad 10.) Sklep o soglasju k zadolžitvi JP Kovod Postojna d.o.o. 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podal David Penko  direktor JP Kovod Postojna. 
 
 
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 sprejme in predlaga občinskemu svetu, da ga 
potrdi. 
 
V razpravi so sodelovali: Andrej Kristan, Evgen Primožič, Blaženka Pahor. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji S K L E P: 
1.  
Občinski svet Občine Pivke daje soglasje k zadolžitvi Javnega podjetja Kovod Postojna, 
vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, v višini do 250.000,00 eur z ročnostjo odplačevanja do 
84 mesecev, za nakup novega vozila za fekalije. 
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2. č 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 

Ad 11.) Mnenje k prodaji nepremičnin v lasti Javnega podjetja Kovod Postojna, 
vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna 

 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podal David Penko  direktor JP Kovod Postojna. 
 

 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da podaja pozitivno mnenje k prodaji. 
 
 
Razprave ni bilo.  
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16  svetnikov) naslednji S K L E P: 
1.  
Občinski svet Občine Pivka daje pozitivno mnenje k prodaji nepremičnin na zemljišču parc. št. 
1066/4 in 1066/5, obe k.o. Gorenja Planina in na zemljišču 3217/1, k.o. Postojna, v lasti 
Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna. 
2.  
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 

Ad 12.) Sklep o ukinitvi javnega dobrega (k.o. Stara Sušica) 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podala Emanuela Lenarčič. 
 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za komunalno dejavnost Damijan Kapelj je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
 
V razpravi je sodelovala: Zdenka Kapelj. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16  svetnikov) naslednji S K L E P  o ukinitvi 
statusa javnega dobra: 
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1. 
S tem sklepom se pri  nepremičnini  z ID znakom: 
- parcela 2496 3932/8 (parc. št. 3932/8 katastrske občine 2496 Stara Sušica ukine status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  
- parcela  2496 3925/7 (parc. št. 3925/7 katastrske občine 2496 Stara Sušica ukine status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena (z ID zaznambe 16770604) ter grajeno javno 
dobro lokalnega pomena-odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij OŠOEK 
Pivka (z ID zaznambe 17462740). 
2. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 

Ad 13.) Pobude in vprašanja 
 

 
Svetnik Teodor Benčič je posredoval vprašanje občanov ali lahko Občina na SŽ preveri 
zakaj ne sveti več luč nad železniškim prehodom, ki ga prečkaš iz Kolodvorske za naselje 
Hrastja.  Pobuda je, da se ponovno uredi razsvetljavo nad prehodom, kar bi prispevalo k večji 
varnosti prehoda za pešca, ker bi bili le ti bolj vidni. 
 
 
Svetnik Andrej Kristan  je podal naslednje pobude KL (tudi v pisni obliki): 
 
1. Potok Farjevec - Košana 

 
V preteklem letu je bila v Košani lepo urejena struga potoka Farjevca, kar je izvedla 
država oziroma njene pristojne službe. Na tistem mestu v naravi, kjer se pristojnost 
države konča, in se začne pristojnost občine, so se končala tudi ureditvena dela. To 
pomeni, da je na tistem delu tudi konec struge. Ob deževju si zato voda poišče svojo pot, 
kar pomeni, da se razliva po okoliških poljih in travnikih. Deroča voda (potok Farjevec je 
hudournik) pa je skoraj onemogočila prehodnost poljske poti, ki povezuje vas Neverke s 
Staro Sušico in je običajno zelo uporabljana. Lastnikom je zato skoraj onemogočen 
prehod in dostop do svojih zemljišč. 
 
Predlagamo, da občina Pivka zaradi preprečevanja nadaljnje škode nemudoma 
poskrbi: 

a) za ureditev prehodnosti poti, 
b) za ureditev struge potoka Farjevec na tem delu. 

 
2. Predlog za izvajanje monitoringa kakovosti vode pri odpadu v Industrijski coni 

Neverke 
 
Občani in tudi KL smo že večkrat opozarjali na onesnaženje narave pri odpadu v 
Industrijski coni Neverke. Ponovno moramo žal poročati o zelo umazani vodi, ki se pojavi 
po vsakem deževju na območju Industrijske cone Neverke. Domnevamo, da se v vodi 
zbira umazanija, ki se spira iz bližnjega odpada. Problem za zdravje ljudi vidimo v tem, da 
se ta umazanija nalaga na okoliških poljih in travnikih, ter da so le ti zaradi onesnaženja 
neuporabni. Poleg tega ta voda ponikne in se združi z ostalimi vodotoki v teh kraških tleh. 
 
Vsled navedenega in v skrbi za zdravje ljudi in ohranjanje zdrave narave 
predlagamo, da občina Pivka poskrbi za izvajanje monitoringa kakovosti te vode. 
Bojimo se namreč, da so med umazanijo v vodi prisotne tudi nevarne in zdravju 
škodljive snovi. 
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3. Zagotavljanje oskrbe z električno energijo na Šilentabru 
 
Vaščani Šilentabra se na Občino Pivka in Elektro Primorska (EP) in druge pristojne 
inštitucije obračajo s problematiko zagotavljanja kvalitetne oskrbe z električno energijo. 
Oskrba z elektriko na Šilentabru je nestabilna in na meji zmogljivosti. Glavni porabnik je 
RTV oddajnik, za katerega vaščani bijejo bitko za relokacijo že več kot desetletje. Zaradi 
slabega omrežja EP ne izdaja več soglasij za priklop na omrežje, kar trenutno blokira 
izdajo dveh gradbenih dovoljenj za obnovo starih domačij. Za dokončno rešitev je nujna 
prestavitev RTV oddajnika in prenova napajanja vasi s postavitvijo transformatorja za 
Šilentabor. 
 
V KL apeliramo na Občino Pivka, da vaščane dodatno podpre v teh prizadevanjih in 
pozove Elektro Primorska in RTV Slovenija k aktivnemu reševanju in določitvi rokov 
rešitev. 
 
4. Prevozi vojaških vozil in občinska infrastruktura 
 
Občina Pivka v naselju Zagorje s pomočjo sofinanciranja MORS izvaja rekonstrukcijo 
lokalne ceste in ureditev ostale infrastrukture (kanalizacija, razsvetljava, pločniki). 
Lokalna cesta in kanalizacija na njej so bili precej uničeni tudi zaradi prevozov težkih 
vojaških vozil, zato je sofinanciranje MORS nujno in razumljivo. 
 
Po zaključeni prenovi pa je nujno potrebno zagotoviti, da bodo vojaška vozila uporabljala 
le to lokalno cesto ali pa državno cesto proti Knežaku. Dne 30.6. se je namreč zgodil 
dogodek, ko je vojaški 8-kolesnik želel zapeljati čez gradbišče, po novo položenem 
asfaltu proti vadišču Bač. Pot mu je preprečil valjar, ki je bil višje na cesti postavljen čez 
pot. Voznika dveh takih vozil sta se odločila, da bosta oviro obšla po vaški ulici mimo 
bara Stari Tišlr in nato nadaljevala po gradbišču in novem asfaltu proti vadbišču. 
 
Zato pozivamo občino, da zaščiti svojo infrastrukturo in investicije vanjo. Občina naj 
nemudoma obvesti ustrezne organe Slovenske vojske, naj se pri premikih vozil poslužuje 
le vnaprej določenih poti. 
 

 
 
 
 
 
Svetnica Blaženka Pahor  je vprašala kdaj bodo zaključena dela na mostu za Suhorje. 
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Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je pravnomočnost uporabnega dovoljenja 
predvidena za  15. julija. 
 
 
Svetnik Evgen Primožič  je podal naslednje pobude in vprašanja (tudi v pisni obliki): 
1. Zahvaljujemo se za odgovore, vendar z nekaterimi nismo povsem zadovoljni. 
2. Odgovor na pobudo za poglobitev struge reke Pivke in ureditev njenih pritokov je 

strokoven. V njem pa ne vidimo, da bi se v prihodnosti poglobitev sploh izvedla, razen 
med Pivko in Trnjem, a tudi tu zaradi omejenih sredstev izvedba ni možna. To pa pomeni 
vedno večjo erozijo zemljišč, poplavljanje polj, cest, kolovozov in s tem uničevanju 
infrastrukture ob njej ter zalivanju kleti in drugih objektov. Glede vsega navedenega v 
odgovoru Direkcije RS za vode, bi se morala Občina Pivka proaktivno angažirati in 
pristopiti k temu projektu, da se poglobitev struge reke izvede v celoti. Dogovoriti bi se 
morali z lastniki zemljišč, mogoče tudi v povezavi z Občino Postojna. Oni so morali 
poglobiti strugo Stržena v Rakitniku, ko je ob vsakih že manjših poplavah skoraj zalivalo 
kleti in hiše. Strugo Stržena so poglobili do reke Pivke in strugo reke Pivke pa vse do 
izliva reke v Postojnsko jamo. Vsi vemo, če sami ne bomo poskrbeli za sebe in svoje 
imetje oziroma za občino, nam ne bodo pomagali ne iz Ljubljane niti iz Kopra. Prepričani 
smo, če bi poglobili strugo reke Pivke, bi bila krajina ob njej veliko lepša, privlačnejša, ki bi 
očarala domačine, kot domače in tuje turiste. 

3. Upamo, da se uresniči pobuda glede prestavitve znaka na Vilharjevi ulici na križišču s 
prednostno cesto Prednost pred vozili iz nasprotne smeri iz Levstikove ulice na 
Vilharjevo ulico, se pravi eno ulico prej, kot je sedaj postavljen, ker se cesta zoži takoj za 
križiščem s prednostno cesto pred hišno številko Vilharjeva ulica 4. Od krožišča pa do 
tega križišča bi lahko tudi bile cestne označbe, ki bi označevale sredino ceste oziroma 
cestišča, ker je na tem delu cesta dovolj široka. 

4. Z odgovorom glede zamenjave lesene konstrukcijo viseče brvi pri Dolganovcu smo 
zadovoljni. Glede na navedeno v odgovoru upamo, da se bo brv s pripadajočimi potmi 
uredila v bližnji prihodnosti. 

5. Odgovor glede pobude, da se v okolici Pivke uredijo sprehajalne pešpoti nismo 
zadovoljni. Opozoriti smo želeli, da so ljudje shodili poti v zadnji več kot 20 letih, kot smo 
navedli v pobudi. Vedeti moramo, da vsi starejši ne obvladajo računalnika ali pametni 
telefon in jih tudi v večini niti nimajo... 

6. Odgovor na naše vprašanje, kako je s planom izgradnje stanovanj v občini za mlade 
družine, izgradnje stanovanj za trg, saj vemo, da se mladi izseljujejo iz občine in kako je z 
izgradnjo oskrbovanih stanovanj ter doma starejših občanov, nismo popolnoma 
zadovoljni. V odgovoru navajate, da po statističnih podatkih imamo v občini prirast 
prebivalstva in naj vam damo  pojasnilo iz kje izhaja podatek, da se mladi iz občine 
izseljujejo.  
Odgovor lahko najdete v gradivu iz 7. seje Občinskega sveta Občine Pivka, ki je potekala 
v četrtek, dne 14. 11. 2019 ob 16,00 uri v sejni sobi podjetja SITOR stiskalnice d.o.o., 
Snežniška cesta 19, Pivka. V gradivu k točki 10 Odlok o mladih v občini Pivka – prva 
obravnava, je v obrazložitvi odloka napisano takole, citiramo: »/…/ Razmerje med 
starejšo populacijo v občini in kategorijo mladih od 15 do 29  let se izrazito slabša tudi v 
naši občini. V letu 2000 smo imeli v občini 1310 mladih, v letu 2010 1076 oseb, v prvi 
polovici leta 2019 pa le še 868 mladih (vir. Statistični urad RS, ob tem se število 
prebivalcev bistveno ni spremenilo (2000 – 5.942, 2010 5928, 2019 – 6162)« /…/. 
Upokojencev po letih pa je bilo v letu 2011 1535, v letu 2015 1654 in leta 2018 1638. 

7. Zadovoljni smo z odgovorom na vprašanje, kako je s planom nadaljevanja izgradnje 
novega vrtca. Vprašanje je bilo zastavljeno zato, ko bi zgradili drugi del vrtca, bi se lahko 
prostori v stavbi le-tega namenili mladim in drugim društvom in združenjem, ki nimajo 
svojega prostora. 

8. Na vprašanje, kdaj se bo uresničila več kot 20 let stara obljuba za izgradnjo strelišča za 
zračno puško. Za strelišče so zainteresirani bivši člani strelske družine, društva, zveze, 
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člani lovskih družin in organizacij ter občani občine Pivka. Vsi vemo, da strelišče, ki je bilo 
v Krpanovem domu, se je predelalo v slačilnice za kegljišče z obljubo Strelski družini 
Tone Tomšič, da se bo zgradilo novo strelišče. V tem strelišču so se odvijala poleg 
treningov članov tudi medobčinska tekmovana in tekmovanja na državni ravni, na katerih 
so člani družine dosegali najboljše rezultate. Lepe rezultate so dosegali na vseh nivojih 
tekmovanj, bili so republiški prvaki, državni prvaki Jugoslavije, lepe rezultate so dosegali 
tudi na evropskih tekmovanjih. Imeli so tudi državne in mednarodne sodnike v strelstvu. 
Izselili so se iz svojega strelišča v dobri veri, da se bo zgradilo novo strelišče in se bodo 
vrnili v lepše in večje, sodobnejše  prostore, kot so jih zapustili. Ker obljube se ni izpolnilo 
in je umrlo tudi upanje, je  tako pred tremi leti je družin razpadla, puške in njihova oprema, 
ki je ni bilo malo je zastarala. Vsi vemo, da ko društvo razpade, se ga težko ponovno 
oblikuje in  potrebna so večja sredstva za ponoven zagon le-tega. Strelsko društvo je 
vseeno 20 let životarilo brez glavnega prostora – strelišča. Vemo pa tudi, da strelišče z 
zračno puško sploh ni problem v hrupu. Dimenzije za izgradnjo strelišča se je dalo pred 
dvema ali temi leti ge. Jani Knafelc Strle. Lahko se dogovorimo za sklic sestanka z vsemi 
zainteresiranimi in bi se dogovorili, kako bi spet oblikovali strelsko družino. Predlagamo, 
da bi Občina skupaj s  ŠZ Pivka pripravili sestanek z zainteresiranimi zvezami, društvi in 
zainteresirani posamezniki ter bivšimi člani strelske družine na katerem bi se dogovorili o 
vseh vprašanjih, ki ste jih navedli v odgovoru. 

9. Dajemo pobudo, da bi župan g. Robert Smrdelj sklical sestanek predsednikov oziroma 
njihovih namestnikov ali pooblaščencev strank oziroma list, ki so zastopane v Občinskem 
svetu Pivka z eno oziroma dvema točko dnevnega reda: priprava predloga občinskega 
proračuna za leto 2021 in razno. 

 
Svetnica Jana Gržinič je podala pobudo, da se pripravi seznam lokalnih podjetnikov, 
izvajalcev storitev, turističnih ponudnikov, pridelovalcev lokalne hrane,….saj kot se je izkazalo 
v času epidemije bi bil takšen seznam zelo dobrodošel. 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da Občina pripravlja tovrsten 
seznam, ki bo objavljen na občinski spletni strani. 
 
Svetnica Jana Gržinič je podala še naslednje pobude (tudi v pisni obliki): 
1. Problem tigrastih komarjev… Na Snežniški cesti stanovalci prosijo za pomoč in 

ukrepanje zaradi invazije tigrastih komarjev, ki so nevarni. Delna pomoč je košnja jezera. 
Prosimo, da lastnik to stori takoj.  

2. Ureditev prostora bivšega Javorja. Lastnik mora poskrbeti vsaj za minimalno urejenost 
prostora, stavb…košnjo trave( nevarnost Ambrozije), zaraščenost, šavje, bazeni iz katerih 
se valijo rdeči polži…Gre za velik prostor v središču Pivke, ki se dotika vsakega občana, 
torej lastnik, ki pobira najemnino, mora poskrbeti za primerno urejenost okolja in stavb. 

3. Pivka ne premore niti ene trgovine kot je Merkator tehnika. Občani moramo po npr . 
vrečke za sesalec v Postojno,  

4. Križišče pri Mlakarjevi hiši je po mnenju inštruktorjev vožnje unikat, ki ga ne srečaš 
nikjer.  

5. Bankomat NLB je vedno zanemarjen in na njem ni mogoče položiti denarja. Kljub 
mnogim opozorilom posameznikom se ne odzivajo.  

6. Ali potekajo dogovori o razkladalni rampi v Pivki? Ali je res prišlo do zbiranja 
podpisov proti razkladalni rampi v industrijski coni Neverke? 

 
Svetnik Jadran Brožič Šmihel je vprašal ali je kaj novega v zvezi z ureditvijo odstavnega 
pasa iz državne ceste za naselje Šmihel, Narin,… 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je bil s strani direkcije seznanjen, da bodo 
skušali zadevo premakniti. Direkcija je projektirala ureditev odstavnega pasa in potem zadevo 
ustavila. Povedal je, da bo Občina preverila kakšna je situacija. 
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Svetnica Zdenka Kapelj  je vprašala kako potekajo dela na cesti za Novo sušico in kdaj je 
predviden zaključek obnove. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se izvajajo dela v širšem obsegu kot je bilo 
predvideno, zato tudi še vedno potekajo.  
 
Svetnik Damijan Kapelj je vprašal kako posluje PVZ sedaj v času corone. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da PVZ posluje, vendar z manjšim obsegom 
obiska. Povedal je, da se na državni ravni pripravlja gradivo za ureditev sistemskega 
financiranja muzeja s strani države. Ko bo zadeva aktualna bo gradivo predstavljeno na seji 
občinskega sveta.  
 
 
 

Ad 14.) Razno 
 
 
 
Pod točko Razno ni bilo razprave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:        Ž U P A N 
Jana Lemut                  Robert Smrdelj  


