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OB�INA PIVKA 
OB�INSKI SVET 
 
 
Štev.: 3201-11/2008 
Dne:  13.02.2008 
 
 

Ob�inski svet Ob�ine Pivka je na svoji 11. seji dne 13.02.2008 sprejel 
 
 
 

S K R A J Š A N   Z A P I S 
 

11. seje Ob�inskega sveta Ob�ine Pivka, 
 

ki je bila v sredo, dne 13.02.2008 ob 16.00 uri v prostorih Ob�ine Pivka 
 
 
PRISOTNI �LANI:    Jadran Broži�, Aleš Cantarutti, Janez �u�ek, Andrej Godina,    Luka 

Kaluža, Miha Kapelj, Boris Rebec, Ervin Smerdelj, Stojan Sušelj, 
Minka Sušelj, Janez Marin�i�, Danica Štrukelj Stanonik, Miloslav 
Kranjc, Mateja Želko, Dejan �esnik in  Drago Štunf. 

 
 
 
OPRAVI�ENO ODSOTEN �LAN: Robert Sever  
 
 
OSTALI PRISOTNI: župan Robert Smrdelj, direktorica ob�inske uprave p.p. Mihaela Kova�,  
                                 predsednica nadzornega odbora Jožica Šuštarši�, Maja Kušlan, Erika 
                                 Kova�i�, Alenka Rau, Mateja Sim�i� in Valentina Slana. 
 
PRISOTNI NOVINARJI:  Bev�i� Alenka, Stana Zavadlav in Širca Sergeja. 
 
 
 
Sejo je vodil župan Robert Smrdelj. Pozdravil je vse gledalce kabelske televizije, novinarje, 
direktorico ob�inske uprave, ob�insko upravo, svetnike in svetnice.   
 
 
 
Na za�etku seje je bilo prisotnih 15 svetnikov. 
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Ad 1.) Sprejem dnevnega reda 
 
 
Predlog dnevnega reda so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 15 svetnikov) sprejel naslednji dnevni red: 
 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Zapisnik 10. seje ob�inskega sveta 
3. Pobude in vprašanja svetnikov 
4. Pravilnik o sofinanciranju programov na podro�ju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
5. Starejši za višjo kakovost življenja doma (Projekt Starejši za starejše) 
6. Odlok o priznanjih Ob�ine Pivka – prva obravnava 
7. Odlok o turisti�ni taksi – druga obravnava 
8. Sklep o soglasju k Pravilniku o kriterijih in na�inu sprejema otrok v Vrtec Pivka 
9. Sklep o potrditvi Razvojnega programa Ob�ine Pivka 
10. Sklep o potrditvi investicijske namere za izvedbo projekta obnove prostorov za 

medgeneracijsko druženje v Krpanovem domu 
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljiš�a – skrajšani postopek 
12. Kratko poro�ilo o projektu Prekrižane meje – INTERREG III A 
13. Spremembe in dopolnitve Odloka o komunalnem prispevku v Ob�ini Pivka – skrajšani 

postopek 
14. Razno 
 
 
PRISOTNI:  15 svetnikov 
ZA:               15 svetnikov 
PROTI:            0 svetnikov 
 
 
 
 

 
Ad 2.) Zapisnik 10.  seje ob�inskega sveta 

 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 15 svetnikov) sprejel skrajšan zapis 10. seje 
ob�inskega sveta. 

 
 
 
PRISOTNI:  15 svetnikov 
ZA:               15 svetnikov 
PROTI:            0 svetnikov 
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Ad3) Pobude in vprašanja svetnikov  

 
 

 
Gradivo (pobude in vprašanja svetnikov z 9. seje ob�inskega sveta) je bilo posredovano z 
vabilom za sklic 10. seje ob�inskega sveta. 
 
Svetnik Stojan Sušelj se je seje ob�inskega sveta udeležil ob 16.18 uri. 
 
Na sami seji ob�inskega sveta so bile podane nove pobude in vprašanja svetnikov: 
 
Svetnik Janez �u�ek je podal pobudo glede cene odvoza smeti. Ugotavlja, da ljudje skrbno 
odvažajo smeti na ekološke otoke. Zabojniki za smeti so polovi�no prazni, podjetje Publicus  
pa še vedno zara�unava 40 litrov po osebi. Predlaga, da bi se za vestne uporabnike, ki 
skrbno lo�ujejo odpadke, našla neka ustrezna rešitev v smislu zmanjšanja cene ali kakšen 
drug na�in, na podlagi katerega bi se stimuliralo vestne uporabnike. Želi, da ljudje ob�utijo v 
lo�evanju odpadkov nek koristen smisel. 

 
Svetnik Dejan �esnik je podal pobudo, da se normativ en ekološki otok na 500 ljudi 
spremeni. Predlaga postavitev 3 ekoloških otokov na vsako vas. Zanima ga, koliko znašajo 
stroški za 1 ekološki otok in koliko znašajo stroški odvoza smeti iz ekološkega otoka. Zakaj je 
samo 1 ekološki otok in �emu služi? Zanima ga tudi, kdo ima korist od tega – ali krajani ali 
podjetje Publicus ali ob�ina. Kolikšen je pri tem strošek ob�ine? 

 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je strošek ob�ine postavitev otoka. Meni, da je zaenkrat 
zelo dobro poskrbljeno za to. 
 

Svetnica Minka Sušelj je v imenu svetniške skupine SLS izpostavila problem brezposelnosti 
mladih, predvsem iskalcev prve zaposlitve z VI. in VII. stopnjo izobrazbe. Predlaga pripravo 
javnega razpisa za sofinanciranje programov spodbujanja pripravništva v Ob�ini Pivka. V ta 
program se lahko vklju�ijo brezposelni iskalci zaposlitve z dokon�ano vsaj visokošolsko 
izobrazbo in imajo stalno prebivališ�e v Ob�ini Pivka. Za izvajalce teh programov so 
upravi�eni javni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma delodajalci, ki 
imajo na voljo ustrezno delovno mesto.  

 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da sta stalno razpisani 2 pripravniški mesti v ob�inski 
upravi. Povedal je, da se bo preverilo, na kakšen na�in bi se lahko to zagotovilo. 
 
Svetnika Jadrana Broži�a je v imenu vaš�anov Jurš� zanimala pokritost mobilnega omrežja 
na njihovem obmo�ju. Izpostavil je tudi problem internetne povezave na tem obmo�ju.  
Organiziran je bil tudi sestanek s predstavniki Telekoma, ki so povedali, da se zaenkrat ne 
predvideva pokritost omrežja na  tem  obmo�ju, kar je sprožilo razo�aranje pri vaš�anih. 
Povedal je, da vaš�ane zanima, kako poteka projekt izgradnje doma za ostarele in kako je s 
postavitvijo bencinskega servisa.  

 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da mobitel glede Jurš� ni izkazal nobenega interesa. 
Dodal je še, da se bo poskusilo stimulirati še kakšnega operaterja za takšen projekt. Glede 
doma za ostarele je župan Robert Smrdelj dejal, da je bilo s strani ob�ine storjeno vse 
potrebno in da je ob�ina v stalnem kontaktu z lastniki zemljiš�. V zvezi z postavitvijo 
bencinskega servisa pa je dodal, da se usklajuje sestanek z OMV, hkrati pa potekajo tudi 
razgovori s Petrolom za Selce. 
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 Na svetnika Dejana �esnika so se obrnili �lani Kegljaškega kluba z vprašanjem, kako je s 
pla�ilom izvajalcu obnovitvenih del? Svetnik Dejan �esnik je podal tudi pobudo, da bi v 
prora�unu za leto 2009 v  postavki ekologija ob�ina subvencionirala odvoz azbestnih kritin. 
Ali je znesek 666 evrov na tono pripeljanih kritin enotno dolo�en za celotno Slovenijo. 
Zanima ga, kje je zakonska podlaga za imenovanje direktorja ob�inske uprave po 
pooblastilu? 

Direktorica ob�inske uprave p.p. Mihaela Kova� je povedala, da pla�ila potekajo sicer v 
obrokih vendar ni ve�jih problemov. 
 
Svetnik Aleš Cantarutti je v imenu Trške skupnosti Pivka podal pobudo, da se zagotovi 
sredstva v predlagani višini 1.000,00 evrov za postavitev varovalne ograje na 
ve�namenskem igriš�u v Hrastju. Vaš�ani bodo sami postavili omenjeno ograjo, predlaganih 
1.000,00 evrov pa bi bilo namenjenih nabavi materiala. Predlaga, da se preveri, ali je 
postavitev ograje potrebna zaradi varnosti in se o ugotovitvah razpravlja na naslednji seji 
ob�inskega sveta. 

 
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da se preveri, ali je postavitev potrebna zaradi varnosti, 
saj bi se jo v tem primeru postavilo. �e pa bi ograja služila le za lepši videz, pa se postavitev 
ne izvedla. Ob tem je poudaril, da se je o tem že razpravljajo. 
 
 
 Svetnik Aleš Cantarutti je postavil vprašanje v zvezi s prepovedjo tovornega prometa na 
državnih cestah. Zanima ga, ali se lahko glede na dopis o popolni sprostitvi tovornega 
prometa na glavni cesti G1-6 Postojna – Ilirska Bistrica pri�akuje ponovno pove�anje  
tovornega prometa? 
 
Župan Robert Smrdelj je obrazložil, da je bil s strani ob�ine Pivka in ob�ine Postojna na 
Ministrstvo za promet poslan dopis, s katerim so obrazložili problem in zahtevali vzpostavitev 
prejšnjega stanja. Župan Robert Smrdelj meni, da je edina rešitev rekonstrukcija obstoje�e 
ceste in �im prejšnja ureditev avtoceste. 
 
Svetnik Janez Marin�i� je poudaril, da je bilo dogovorjeno, da se predvideva sprostitev 
prometa po zgoraj omenjeni cesti,vendar po izvršenih rekonstrukcijah. Predlaga, da bi se 
moralo sklicevati na osnovni dogovor. 
 
Svetnik Jadran Broži� je podal pobudo, da se v Šmihelu zaradi varnosti ponovno postavijo 
prometni znaki, ki opozarjajo na bližino šole, na prehod za peš�e in itd…, saj trenutno ni ve� 
nobenega prometnega  znaka.   

 
Svetnik Miha Kapelj je podal pobudo za �im prejšnjo ureditev regionalne ceste skozi naselje 
Kal do industrijske cone. Poudaril je, da je stanje postalo neznosno, saj se parcele zaradi 
na�ina vožnje tovornjakov kr�ijo. 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da ni pridobljenih zemljiš� in da so to dolgotrajni postopki. 
 

Svetnika Miloslava Kranjca je zanimalo, kako potekajo spremembe zazidalnih obmo�ij 
(širitev). Ali so morda kakšni zastoji pri tem? 

 
Župan Robert Smrdelj je povedal,  da so strokovne podlage pripravljene in da so bile pobude 
s strani vasi in vaš�anov upoštevane. Poudaril je, da je potrebno pridobiti posebno 
pooblastilo Ministrstva za promet zaradi umeš�anja ceste v prostor.  
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 Svetnik Ervin Smerdelj je podal pobudo, da svetniki pri to�ki dnevnega reda »Pobude in 
vprašanja« postavljajo vprašanja in dajejo pobude po vrstnem redu, odgovori nanje pa se 
posredujejo na naslednji seji ob�inskega sveta. Predlaga tudi, da se pri mesnici na glavni 
cesti G1-6 Postojna – Ilirska Bistrica popravita dve udrtini. V ta namen predlaga, da se 
pozove odgovorne, da zadevo pregledajo in popravijo. Svetnika Ervina Smerdelja v imenu 
stanovalcev na Kolodvorski cesti 25 in 27 zanima, kdo je zadolžen za �iš�enje brežine, za 
popravilo zidu in ureditev okolice. Predlaga, da mu ob�ina Pivka pripravi pisni odgovor, ki ga 
bo lahko posredoval stanovalcem na Kolodvorski cesti 25 in 27.  

 

Svetnik Boris Rebec je podal pobudo, da bi se kontaktiralo s podjetjem Javor glede 
parkiranja na njihovem parkiriš�u v popoldanskih urah. Predlaga, da bi podjetje Javor z 
dvigom zapornice dovolilo parkiranje na njihovem parkiriš�u od 17. ure popoldan ter ob 
sobotah in nedeljah.  

Župan Robert Smrdelj je povedal, da se bo na podjetje Javor posredoval pisni dopis. 

 

Svetnico Danico Štrukelj Stanonik je zanimalo, kakšne so predvidene aktivnosti v zvezi z 
pobratenjem naše ob�ine z ob�ino Durach? 

 
Župan Robert Smrdelj je rekel, da bo dana iniciativa, da se za�ne z aktivnostmi. 
 
 

Ad 4.) Pravilnik o sofinanciranju programov na podro�ju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti 

 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala Erika Kova�i�. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Aleš Cantarutti je povedal, da je bilo to 
obravnavano  na odboru za družbene dejavnosti. Odbor je podal dve pripombi: 
 

• prva pripomba je bila, da se z izjemo odraslih pevskih zborov, ki so najbolj razvita 
dejavnost in temelj kulturne dejavnosti, vse ostale dejavnosti izena�ijo glede števila 
to�k – npr. pri folklorni in plesni dejavnosti, kjer je zapisano 60 to�k, 80 to�k in 90 
to�k, se le-te izena�ijo z 40 to�k, 50 to�k in 60 to�k. Tako je skupaj najmanj 160 to�k, 
temu sledi 200 to�k in 240 to�k. Predsednik odbora za družbene dejavnosti je 
povedal, da se bo lahko spreminjalo glede na dogajanje v ob�ini. 

 
• Drug predlog je bil, da se pri vseh dejavnostih število na�rtovanih nastopov izena�i. 

Merila se izena�ijo tako, da so enotna pri vseh dejavnostih, in sicer ve� kot 5, 10 in 
15. 

 
Župan Robert Smrdelj je poudaril,  da je koristno imeti dolo�ena pravila tudi na tem podro�ju. 
To je namre� tudi eno od priporo�il s strani ra�unskega sodiš�a. 
V razpravi so sodelovali: Miloslav Kranjc 
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Ob�inski svet je (prisotnih 15 svetnikov) sprejel  Pravilnik o sofinanciranju programov na 
podro�ju ljubiteljskih in kulturnih dejavnosti z zgoraj predlaganimi spremembami.  
 
 
 
PRISOTNI:  15 svetnikov 
ZA:              13 svetnikov 
PROTI:            1 svetnikov 
VZDRŽANI:      1 svetnik. 
 

 
Ad 5.) Starejši za višjo kakovost življenja doma (Projekt Starejši za starejše) 

 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala predsednica društva upokojencev Pivka ga. Irena Vodopivec. 
 
Župan Robert Smrdelj je dodal,  da je v interesu ob�ine,  da starejši ljudje  �im dlje ostajajo v 
doma�em okolju.  
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Aleš Cantarutti je povedal, da so �lani odbora 
podprli ta projekt in predlagali, da se seje ob�inskega sveta udeleži tudi predsednica društva 
upokojencev Pivka ga. Irena Vodopivec. 
 
Svetnica Danica Štrukelj Stanonik je podala pripombo na vsebino sklepa. Prav tako jo je 
zanimala vloga ob�inskega sveta pri tem projektu. 
 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se mora ob�inski svet vklju�iti v projekt in z njegovim 
sprejetjem podati potrditev za za�etek izvajanja tega projekta. Dodal je, da je bila postavka 
dana tudi v prora�un Ob�ine Pivka. Za za�etek izvajanja projekta, mora ob�inski svet dati 
podati k temu soglasje. 
 
Svetnik Luka Kaluža je povedal, da so kot svetniška skupina SDS že prejšnje leto podali 
pobudo, da se podpre Projekt starejši za starejše. Svetniška skupina SDS meni, da je za 
ob�ane koristno nudenje pomo�i na domu. Ob tem je bila izražena želja, da bi bilo v 
prihodnje v zapisnikih in obravnavah manj stavkov, ki se glasijo: »Ob�ina Pivka 1.500,00 
evrov za kosilnico zagotovi iz postavke »Projekt starejši za starejše« 
 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je bila postavka zmanjšana glede na predlog, ki je bil 
podan za prora�un. Poudaril je, da v kolikor bo projekt zaživel, je mogo�e s strani ob�ine 
Pivka pri�akovati ve�jo finan�no podporo.  
 
Svetnica Danica Štrukelj Stanonik je predlagala druga�no vsebino sklepa, ki bi se glasila: 
»Društvu upokojencev Pivka se omogo�a uresni�evanje vseslovenskega projekta »Starejši 
za starejše«. 
 
V razpravi so sodelovali: Luka Kaluža 
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Ob�inski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih  16 svetnikov)  naslednji sklep: 
 

1.  
Društvu upokojencev Pivka se omogo�a uresni�evanje vseslovenskega projekta »Starejši za 
starejše«. 

 
2.  

Sklep velja takoj.   
 
 
 
PRISOTNI:  16 svetnikov 
ZA:              16 svetnikov 
PROTI:            0 svetnikov 

 
 

Ad 6.) Odlok o priznanjih Ob�ine Pivka – prva obravnava 
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podal predsednik komisije za pripravo Odloka o ustanovitvi instituta nagrad in 
priznanj Ob�ine Pivka (v nadaljevanju: komisija) Andrej Godina. Povedal je, da se je komisija 
sestala trikrat in da je njeno delo dobro opravljeno. Prav tako je pojasnil, da so �lani komisije 
iz ve� sklepov iz vse Slovenije podrobno pripravili Odlok o priznanjih ob�ine Pivka (v 
nadaljevanju: odlok), ki bi bil zaželen tudi za ob�ino Pivka. �e bo potrebno vnesti še kakšne 
morebitne spremembe, se bo sestala komisija in jih obravnavala.  
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Aleš Cantarutti je povedal, da je odbor predlagal, 
da svetniki najprej podajo morebitne pripombe in se o tem podrobneje razpravlja v drugi 
obravnavi.  
 
Svetnik Luka Kaluža je predlagal, da pri podelitvi priznanj nosi župan župansko verigo, saj se 
s tem podelitvi doda nek sve�ani pe�at. 
 
Župan Robert Smrdelj je podal naslednje pripombe: 
 

• v 5. �lenu odloka se dodajo športniki (le-ti so bili namre� izpuš�eni); 
• priznanje �astni ob�an ob�ine Pivka naj bi se podelilo najve� eno priznanje na leto. 

 
 
V razpravi sodelovali: Aleš Cantarutti, Andrej Godina, Drago Štunf, Janez �u�ek, Janez 
Marin�i�, Luka Kaluža, Miha Kapelj in Ervin Smerdelj 
 
Svetnik Janez Marin�i� je predlagal, da se priznanja podeljujejo po dolo�enih dejavnostih 
(npr. kulturne, gospodarske…) in da se vsako leto podeli priznanje eni dejavnosti, tako da bi 
se zadeve pokrivale na dolgi rok. 
 
Predsednik komisije za pripravo Odloka o ustanovitvi instituta nagrad in priznanj Ob�ine 
Pivka Andrej Godina je povedal, da bi se s tem priznanja preve� raz�lenila in bi tako 
nastajalo ogromno priznanj.  
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Župan Robert Smrdelj je predlagal, da se konkretne vsebinske pripombe oz. predloge pošlje 
na elektronski naslov ob�ine Pivka, tako da se razpravljajo v drugi obravnavi.  
 
Svetnika Luko Kaluža je zanimalo, ali lahko glede na dikcijo 5. �lena odloka pridobi priznanje 
�astnega ob�ana ob�ine Pivka tudi nekdo, ki ni ob�an ob�ine Pivka.  
 
Predsednik komisije za pripravo Odloka o ustanovitvi instituta nagrad in priznanj Ob�ine 
Pivka Andrej Godina je usmeril odgovor na to vprašanje v 11. �len obravnavanega odloka. 
 
Župan Robert Smrdelj se je strinjal s predlogom, da je potrebno ustrezno razlikovati pojma 
»priznanje« in »priznanja Ob�ine Pivka«.  
 
Župan Robert Smrdelj je dodal, da je k 5. �lenu odloka predlagana še naslednja pripomba, ki 
se glasi: »Priznanje se lahko podeli ob�anu ali drugemu državljanu RS, izjemoma tudi 
državljanu druge države, ki je s svojim življenjskim delom pomembno prispeval k razvoju 
ob�ine Pivka in njeni promociji v domovini in svetu.« 
 
Župan Robert Smrdelj je pojasnil, da je to dopolnitev 5. �lena odloka, s katero se izrazi 
smisel podelitve priznanj. Isto�asno je menil, da je to odgovor na prej zastavljeno vprašanje 
svetnika Luke Kaluža. 
 
Predsednik komisije za pripravo Odloka o ustanovitvi instituta nagrad in priznanj Ob�ine 
Pivka Andrej Godina je opozoril, da je potrebno v 4. �lenu odloka zamenjati besedo 
»priznanja ob�ine Pivka« z besedo »priznanje ob�ine Pivka«. 
 
Svetnik Drago Štunf je predlagal, da se plaketo ob�ine Pivka (7. �len odloka) lahko podeli 
vsako leto. 
 
Predsednik komisije za pripravo Odloka o ustanovitvi instituta nagrad in priznanj Ob�ine 
Pivka Andrej Godina je predlagal, da svetniki podajo pisne pripombe, o katerih bo lahko 
razpravlja komisija, v roku enega tedna.  
 
Svetnik Luka Kaluža je menil, da leta delovanja ne morejo biti merilo za podelitev priznanj. 
 
Župan Robert Smrdelj je temu pritrdil in hkrati dodal, da je potrebno ve�letno delovanje. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih  16 svetnikov) Odlok o priznanjih ob�ine 
Pivka – prva obravnava. 
 
 
PRISOTNI:  16 svetnikov 
ZA:              16 svetnikov 
PROTI:            0 svetnikov 
 

 
 

Ad 7.) Odlok o turisti�ni taksi – druga obravnava 
 

 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
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Podpredsednik odbora za finance Aleš Canatarutti je povedal, da �lani nimajo pripomb in 
predlagajo potrditev odloka. 
 
Predsednica statutarno pravne komisije Danica Štrukelj Stanonik je pojasnila, da ni bilo 
pripomb za sprejetje odloka. 
 
Predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Janez �u�ek je 
povedal, da se �lani odbora nimajo pripomb na sprejetje odloka. 
 
 
Razprave ni bilo. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) Odlok o turisti�ni taksi – 
druga obravnava. 
 
 
PRISOTNI:  16 svetnikov 
ZA:              16 svetnikov 
PROTI:            0 svetnikov 

 
 

Ad 8.) Sklep o soglasju k Pravilniku o kriterijih in na�inu sprejema otrok v Vrtec Pivka 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
 
Obrazložitev je podala Maja Kušlan.  
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Aleš Cantarutti je povedal, da je odbor 
obravnaval Pravilnik o kriterijih in na�inu sprejema otrok v Vrtec Pivka (v nadaljevanju: 
pravilnik) in imel pripombi k 13. �lenu pravilnika. Predlagani pripombi sta bili: 
 

• pri kriteriju pod zaporedno številko 7 je bilo predlagano, da se doda besedilo: »Otrok 
obeh zaposlenih staršev«; 

• kriterij pod zaporedno številko 11 naj se umakne. 
 
 
Svetnica Danica Štrukelj Stanonik je nasprotovala k zgoraj navedeni prvi pripombi odbora za 
družbene dejavnosti, saj je menila, da se v tem primeru otrok enega zaposlenega starša ne 
bo uspel uvrstiti pod ta kriterij.  Predlagala je naslednje besedilo 7. kriterija: »Otrok obeh 
zaposlenih staršev, staršev študentov in otrok iz enoroditeljske družine.« 
 
Svetnik Boris Rebec je predlagal, da morajo v prvi vrsti pridobiti mesta v vrtcu otroci 
zaposlenih staršev, samohranilk, enoroditeljskih družin in staršev študentov. Prav tako je 
podal pripombo na 10. �len Dolo�il o pla�evanju oskrbnine (IV. del Cicibanove urice). Meni, 
da je nesprejemljivo, da se otroke števil�no omejuje, zato predlaga, da se zadnji stavek v 
omenjenem �lenu zbriše.  
 
Župan Robert Smrdelj se je s predlogom strinjal in rekel, da lahko poda ob�inski svet 
pogojno soglasje k pravilniku pod pogojem, da se celotni zadnji stavek v 10. �lenu Dolo�il o 
pla�evanju oskrbnine zbriše.  
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Župan Robert Smrdelj je predlagal, da se v 13. �lenu pravilnika kriterij pod zaporedno 
številko 7 glasi: »otrok obeh zaposlenih staršev (oziroma zaposlenega starša v primeru 
enoroditeljske družine) in staršev študentov.« 
 
 
V razpravi so sodelovali:  Boris Rebec, Aleš Cantarutti, Dejan �esnik, Janez Marin�i�, Janez 
�u�ek, Ervin Smerdelj, Miloslav Kranjc, Luka Kaluža ter Drago Štunf.     
 
Ob 18.16 uri se je seje ob�inskega sveta udeležila Alenka Rau. 
 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) sprejel Sklep o soglasju k Pravilniku 
o kriterijih in na�inu sprejema otrok v Vrtec Pivka z naslednjimi spremembami: 
 
1. Ob�inski svet Ob�ine Pivka soglaša s Pravilnikom o kriterijih in na�inu sprejema otrok v vrtec 

Pivka z naslednjimi spremembami obravnavanega pravilnika: 

 

- v 13. �lenu  Pravilnika o kriterijih in na�inu sprejema predšolskih otrok v vrtec Pivka se 

besedilo kriterija pod zap. št. 7 spremeni tako, da se glasi: »Otrok obeh zaposlenih staršev 

(oziroma zaposlenega starša v primeru enoroditeljske družine) in staršev študentov; 

- v 13. �lenu Pravilnika o kriterijih in na�inu sprejema predšolskih otrok v vrtec Pivka   se 

besedilo kriterija pod zap. št. 11  izbriše; 

- v IV. delu dolo�il o pla�evanju oskrbnine (Cicibanove urice) se v 10. �lenu izbriše celotni 

zadnji stavek.   

 

2. Ta sklep velja takoj. 

     
PRISOTNI:  16 svetnikov 
ZA:              16 svetnikov 
PROTI:            0 svetnikov. 

 
 

Ad 9.) Sklep o potrditvi Razvojnega programa Ob�ine Pivka 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Janez �u�ek je 
pojasnil, da bo zaradi povezanosti te to�ke dnevnega reda z 10. to�ko dnevnega reda podal 
stališ�e �lanov odbora za obe to�ki dnevnega reda hkrati. Povedal je, da je na odboru o tem 
potekala burna razprava, a so se �lani odbora na koncu vendarle zedinili in se strinjajo, da 
sta tako sklep o potrditvi razvojnega programa ob�ine Pivka kakor tudi sklep o potrditvi 
investicijske namere za izvedbo projekta obnove prostorov za medgeneracijsko druženje v 
Krpanovem domu sprejemljiva in zato podajajo soglasje za sprejem.  
 
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Janez Marin�i� je povedal, da je odbor prav tako 
podal pozitivno mnenje k zgoraj navedenima sklepoma in predlaga njuno sprejetje. 
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Novinarka Sergeja Širca je zapustila sejo ob�inskega sveta ob 18.19 uri. 
 
Svetnik Aleš Cantarutti je zapustil sejo ob�inskega sveta ob 18.20 uri. 
 
Župan Robert Smrdelj je obrazložil, da so v tem razvojnem programu zaenkrat zajeti samo 
projekti, ki so razvojni projekti ob�ine Pivka (neklasi�ni projekti). 
 
Razprave ni bilo.  
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 15 svetnikov) sprejel naslednji sklep: 
 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka potrjuje dokument Razvojni program Ob�ine Pivka, ki vsebuje  
razvojne projekte ob�ine za obdobje 2007-2013. 
 
 
PRISOTNI:  15 svetnikov 
ZA:              15 svetnikov 
PROTI:            0 svetnikov. 
 
 
 
Ad 10.) Sklep o potrditvi investicijske namere za izvedbo projekta obnove prostorov za 

medgeneracijsko druženje v Krpanovem domu 
 
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.  
 
Predsedniki odborov, ki so gradivo obravnavali, so podali stališ�e k tej to�ki že v prejšnji to�ki 
dnevnega reda.  
 
V razpravi so sodelovali: Luka Kaluža 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 15  svetnikov) sprejel naslednji sklep: 
 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka soglaša z investicijsko namero obnove prostorov za medgeneracijsko 
druženje v Krpanovem domu, katera je vsebinsko prikazana v povzetku Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP). 
 
 
PRISOTNI:  15 svetnikov 
ZA:              15 svetnikov 
PROTI:            0 svetniki  
 

 
Ad 11.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljiš�a – skrajšani postopek 
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
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Glede na to, da ni bilo na seji ne predsednika odbora za finance in ne ve� podpredsednika 
odbora za finance, je direktorica ob�inske uprave p.p. Mihaela Kova� povedala, da je odbor 
za finance potrdil sprejetje odloka. To je potrdil tudi �lan odbora za finance Stojan Sušelj in 
hkrati povedal, da bi lahko bil ve�kratnik še višji. 
 
Predsednica statutarno pravne komisije Danica Štrukelj Stanonik je povedala, da so bile na 
komisiji podane naslednje vsebinske pripombe odloka: 

• v prvem odstavku 1. �lena se beseda »v drugem« odstavku popravi z besedo »v 
�etrtem« odstavku; 

• v drugem odstavku 1. �lena se beseda »tretji« odstavek popravi z besedo »peti« 
odstavek. 

 
Predsednica statutarno pravne komisije Danica Štrukelj Stanonik je prav tako povedala, da je 
bil na komisiji podan predlog za osemkratno vrednost, vendar pa ni bil sprejet. 
 
Novinarki Alenka Bev�i� in Stana Zavadlav ter Maja Kušlan so zapustile sejo ob�inskega 
sveta 18.40 uri. 
 
V razpravi so sodelovali: Janez Marin�i�, Ervin Smerdelj, Boris Rebec, direktorica ob�inske 
uprave p.p. Mihaela Kova�, Drago Štunf, Luka Kaluža, Alenka Rau, Janez �u�ek, Jadran 
Broži� ter Danica Štrukelj Stanonik. 
 
Svetnik Miha Kapelj je zapustil sejo ob�inskega sveta ob 19.00 uri. 
 
Svetnik Ervin Smerdelj je predlagal, da se v 2. �lenu Sprememb in dopolnitev Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš�a v 11. �lenu popravi beseda »le-ta« z besedo 
»le-temu«. Prav tako je predlagal, da se v primeru spremembe najemnika dolo�i obveza 
lastnika, da sporo�i spremembo novega lastnika.  
 
Direktorica ob�inske uprave p.p. Mihaela Kova� je poudarila, da je lastnik vedno dolžan 
sporo�iti najemnika in druge spremembe, ki vplivajo na odmero. �e tega ne stori, je 
zavezanec lastnik sam. 
 
Svetnika Stojan Sušelj in Luka Kaluža sta zapustila sejo ob�inskega sveta ob 19.13. uri. 
 
Ob�inski svet je sprejel (prisotnih 12 svetnikov)  naslednje spremembe in dopolnitve 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš�a: 
 
1. �len 
V 9. �lenu Odloka se v �etrtem odstavku beseda »petkratna« nadomesti z besedo »desetkratna«. 
Peti odstavek 9. �lena se �rta.  
 
2. �len 
V 11. �lenu se na konca doda nov odstavek, ki se glasi: 
Lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora je dolžan sporo�iti najemnika prostora, v kolikor ga le 
temu oddaja in spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila. 
V kolikor najemnik ali lastnik ne sporo�ijo ob�inski upravi ob�ine Pivka sprememb v zvezi z najemom 
ali lastništvom stanovanja, poslovnega prostora oziroma nepremi�nine, ki vplivajo na odmero 
nadomestila, se šteje, da je zavezanec v celoti lastnik nepremi�nine. Na podlagi tega ob�inska uprava 
lahko po pozivu lastnika vklju�i zavezanca v evidenco nadomestila po uradni dolžnosti. 
 
 
3. �len 
Ta odlok za�ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter se uporablja 
vklju�no z odmero v letu 2008 dalje. 
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PRISOTNI:  12 svetnikov 
ZA:              10 svetnikov 
PROTI:           2 svetnik  
 

 
Ad 12.) Kratko poro�ilo o projektu Prekrižane meje – INTERREG III A 

  
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala Mateja Sim�i�, vodja projekta Prekrižane meje. 
 
V razpravi so sodelovali: Miloslav Kranjc, Boris Rebec in Andrej Godina. 
 
Mateja Sim�i� je povedala,  da bo na naslednji seji prikazan Akcijski na�rt turisti�nega 
preboja vojaške zgodovinske krajine. 
 
 

 
Ad 13.) Spremembe in dopolnitve Odloka o komunalnem prispevku v Ob�ini Pivka – 

skrajšani postopek 
 

 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala Alenka Rau. 
 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je v zadnjih �asih interes pozidave po vaseh zelo velik. 
Pojasnil je, da imamo sedaj v ob�ini Pivka nek simboli�ni komunalni prispevek. Gre se za 
prehodno obdobje, da se stvari približajo dejanskemu stanju, ki nas �aka v naslednjih letih. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica statutarno pravne komisije Danica Štrukelj Stanonik je povedala, da �lani 
komisije niso imeli pripomb in predlagajo ob�inskemu svetu sprejem predlaganih sprememb 
in dopolnitev Odloka o komunalnem prispevku v ob�ini Pivka – skrajšani postopek.  
 
Podpredsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Jadran Broži� je 
povedal, da so �lani odbora soglasno sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
komunalnem prispevku v ob�ini Pivka. 
 
V razpravi so sodelovali: Ervin Smerdelj, Miloslav Kranjc, Janez Marin�i� in Alenka Rau. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 12 svetnikov) sprejel Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v ob�ini Pivka. 
 
PRISOTNI:  12 svetnikov 
ZA:              12 svetnikov 
PROTI:             0 svetnikov 
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Ad 14.) Razno 
 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je bila s strani skupine Bejš �e ujdeš  podana prošnja 
za finan�no pomo� pri humanitarni akciji obnove bolnišnice v Vietnamu. Pojasnil je, da gre za 
prispevek k sanaciji strehe na bolnišnici za gobavce v Vietnamu. 
 
Župan Robert Smrdelj se je opravi�il, da je zadeva obravnavana na sami seji in ni bilo 
posredovano nobeno gradivo. Tudi nobeden od odborov te zadeve ni obravnaval.  
 
Svetnica Danica Štrukelj Stanonik je menila, da bi se morala ta to�ka obravnavati kot 
dodatna to�ka dnevnega reda oziroma da bi morala biti predlagana razširitev dnevnega reda. 
Izrazila je mnenje, da bi se moralo to obravnavati na naslednji seji ob�inskega sveta. 
 
Župan Robert Smrdelj se je strinjal s pripombo, da bi se morala ta zadeva obravnavati kot 
dodatna to�ka dnevnega reda, vendar je hkrati pojasnil, da je to�ka razno namenjena 
obravnavanju takšnih zadev.  
 
V razpravi so sodelovali: Danica Štrukelj Stanonik, Boris Rebec, Miloslav Kranjc, Janez 
Marin�i�, Jadran Broži� in Ervin Smerdelj 
 
Svetnik Boris Rebec je predlagal, da se skupini Bejš �e ujdeš nameni enak znesek kot lani. 
 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je za promocijo ob�ine Pivka koristna podpora pri tako 
obširni humanitarni akciji, zato je predlagal, da se na podlagi kompromisa nameni skupini 
Bejš �e ujdeš 3000 evrov. 
 
 
Ob�inski svet je  sprejel (prisotnih 12 svetnikov) Sklep o soglasju k donaciji za obnovo 
bolnišnice v Vietnamu:  
 
1. 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka soglaša, da se iz prora�una Ob�ine Pivka za obnovo bolnišnice v 
Vietnamu nameni sredstva v višini 3.000,00 evrov. 
 
2. 
Sredstva se zagotovijo v okviru prerazporeditev v skladu s pooblastili župana. 
 
3. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
PRISOTNI:  12 svetnikov 
ZA:              10 svetnikov 
PROTI:             2 svetnikov 
 
 
Svetnica Danica Štrukelj Stanonik je izrecno podala izjavo na zapisnik, da je proti sprejetju 
tega sklepa zaradi vprašljivosti legitimnosti obravnave te to�ke pod to�ko razno. 
 
Seja je bila zaklju�ena ob  20.15 uri. 
 
 
 
Zapisala:          Ž U P A N 
Valentina Slana        Robert Smrdelj  
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