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OB INA PIVKA
OB INSKI SVET
Štev.:
Dne:
Ob inski svet Ob ine Pivka je na svoji _______. seji dne ______________ sprejel
SKRAJŠAN ZAPIS
6. seje Ob inskega sveta Ob ine Pivka,
ki je bila v sredo, dne 04.07.2007 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, Robert Sever, Ervin Smerdelj,
Stojan Sušelj, Minka Sušelj, Mateja Želko in Janez Marin i .

OPRAVI ENO ODSOTNI

LANI: Dejan esnik, Danica Štrukelj Stanonik in Miloslav Kranjc.

OSTALI PRISOTNI: župan Robert Smrdelj, direktor ob inske uprave Janko Boštjan i ,
Jana Knafelc Strle, Mihaela Kova , Emanuela Lenar i , Jana
Vodopivec, predsednica nadzornega odbora Jožica Šuštarši in
predsednica Društva zelene doline Miljana B. Smrdel.
PRISOTNI NOVINARJI: Stana Zavadlal, Dragica Prosen in Klara Škrinjar.
Sejo je vodil župan Robert Smrdelj. Pozdravil je vse gledalce kabelske televizije, novinarje,
direktorja ob inske uprave, ob insko upravo, predsednico nadzornega odbora ter svetnike in
svetnice.
Na za etku seje je bilo prisotnih 12 svetnikov.
Ad 1.) Sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Župan Robert Smrdelj je glede predloženega dnevnega reda predlagal slede e:
I.
Iz dnevnega reda se umakne to ko 7 – Odlok o razglasitvi spomenikov lokalnega pomena –
po skrajšanem postopku.
Direktor ob inske uprave Janko Boštjan i je povedal, da Ob ina ni še uspela pridobiti
soglasij vseh lastnikov zemljiš na katerih stojijo križi. V kolikor bo potrebno sprejeti Odlok
pred naslednjo redno sejo, zaradi potreb javnega razpisa, bo možno, da bo sklicana
koresponden na seja. Gradivo so že obravnavala pristojna delovna telesa ob inskega sveta
ter nanj podala tudi mnenje, kot je razvidno iz posredovanih zapisnikov.
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II.
Iz dnevnega reda se umakne to ko 10 - Seznanitev s programom dela priloge Pivški list, ker
se današnje seje ni mogla udeležiti urednica Pivškega lista. To ka se prenese na naslednjo
sejo.
III.
Dnevni red se dopolni s to ko Sklep o financiranju dodatnih ur za OŠ Pivka.
IV.
Dnevni red se pri to ki 11 – Predlogi odtujitve nepremi nin dopolni še s to ko Posami ni
program odtujitve delov nepremi nin parc. št. 1206/16 in 1195/24, k.o. Petelinje.
V.
Ob inski svet pred za etkom obravnave današnjega dnevnega reda obravnava kot del
skupš ine JP Kovod Postojna.d.o.o., zadnji dve to ki iz dnevnega reda skupš ine, z dne
02.07.2007. Ob inski svet Ob ine Pivka na seji skupš ine JP Kovod Postojna namre pri
obravnavi zadnjih dveh to k (Obravnava in sprejem letnega programa dela podjetja Kovod
Postojna d.o.o. za leto 2007 in Razno), ni bil ve sklep en.
Svetnik Andrej Godina je podal pobudo, da se to ka 3 - Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju javnega podjetja Kovod
Postojna, vodovod, kanalizacija p.o. Postojna v Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod,
kanalizacija d.o.o. – prva obravnava, to ka 4 - Odlok o ustanovitvi skupnega organa Ob in
Postojna in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna,
vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna in to ka 5 - Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih
javnih službah v Ob ini Pivka – prva obravnava, umaknejo iz dnevnega reda. Andrej Godina,
predsednik odbora za komunalno dejavnost, je povedal, da je gradiva obravnaval tudi odbor
za komunalo, ki je podal na predloge odlokov kar nekaj pripomb. Povedal je, da bi bilo
smiselno, da odbor ponovno zaseda ter ponovno pregleda vse pripombe in se nato pripravi
novo gradivo.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da sta gradivo 3., 4. in 5. to ke obravnavala odbor za
komunalno dejavnost in statutarna komisija. Tako odbor kot komisija sta podala na
predloženo gradivo veliko pripomb, zato je bil tudi sam mnenja, da se do naslednje seje
ponovno pripravi prvo obravnavo vseh treh gradiv.
Svetnik Aleš Cantarutti je podal pobudo, da se to ka 15 – Predstavitev projekta
prekrižane meje umakne iz dnevnega reda ter se tako as namenjen za predstavitev in
obravnavo te to ke nameni za obravnavo drugih to k.
Direktor ob inske uprave Janko Boštjan i je pojasnil, da je predstavitev Projekta
prekrižane meje na današnji seji zelo pomembna zaradi prijave projekta na javni razpis.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog, da se iz dnevnega reda umakne to ko 3., 4., 5., 7. in
10., na predvideno 10. to ko se uvrsti to ka Sklep o financiranju dodatnih ur za OŠ Pivka, pri
predvideni 11. to ki Predlogi odtujitve nepremi nin se doda to ko Posami ni program
odtujitve delov nepremi nin parc. št. 1206/16 in 1195/24, k.o. Petelinje, namesto predvidene
3., 4. in 5. to ke pa obravnava ob inski svet kot del skupš ine JP Kovoda to ki iz zadnje seje
skupš ine Kovoda in sicer to ko: Obravnava in sprejem programa dela podjetja Kovod
Postojna d.o.o. za leto 2007 ter to ko: Razno (Sklep o prodaji nepremi nine in Sklep o
nakupu nepremi nine, na glasovanje.
Ob inski svet je SOGLASNO (prisotnih 12 svetnikov) sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Zapisnik 5. seje ob inskega sveta
3. Seja Ob inskega sveta Ob ine Pivka kot dela skupš ine JP Kovoda Postojna d.o.o.
3.1. Obravnava in sprejem programa dela podjetja Kovod Postojna d.o.o. za leto 2007
3.2. Sklep o prodaji nepremi nine in Sklep o nakupu nepremi nine
4. Odlok o spremembi Odloka o vaških skupnostih Ob ine Pivka – po skrajšanem postopku
5. Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici – po skrajšanem postopku
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6. Sklep o ustanovitvi in imenovanju komisije za pripravo Odloka o ustanovitvi instituta
nagrad in priznanj Ob ine Pivka
7. Sklep o financiranju dodatnih ur v OŠ Pivka
8. Predlogi odtujitve nepremi nin
- Posami ni program odtujitve nepremi nin parc. št. 4025, 4026 in 4027, k.o. Petelinje
- Posami ni program odtujitve delov nepremi nin parc. št. 1206/16 in 1195/24, k.o.
Petelinje.
9. Sklep o soglasju k poro ilu o delu in finan nem poro ilu Notranjsko – kraškega
regionalnega zavoda za turizem Postojna za leto 2006
10. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev (voda, kanalš ina, iš enje odpadnih voda)
11. Sprejem mnenja o vladnem Predlogu obmo ij pokrajin v Sloveniji
12. Predstavitev Projekta prekrižane meje
13. Predstavitev novosti v zvezi s traso bodo e avtoceste
14. Pobude in vprašanja svetnikov
15. Razno
Ad 2.) Zapisnik 5. seje ob inskega sveta
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
V razpravi je sodeloval: Janez Marin i .
Ob inski svet je SOGLASNO (prisotnih 12 svetnikov) sprejel skrajšan zapis 5. seje
ob inskega sveta.
Ob 16.20 uri se je seje udeležil svetnik Robert Sever.
Ad 3.) Seja Ob inskega sveta Ob ine Pivka kot dela skupš ine JP Kovoda Postojna
d.o.o.
3.1. Obravnava in sprejem programa dela podjetja Kovod Postojna d.o.o. za leto 2007
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic skupš ine JP Kovoda Postojna d.o.o..
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.
Razprave ni bilo.
Ob inski svet Ob ine Pivka je kot del skupš ine JP Kovoda Postojna d.o.o. sprejel naslednji
SKLEP:
1.
Skupš ina podjetja Kovod Postojna d.o.o. potrjuje letni program dela podjetja Kovod
Postojna d.o.o., Postojna za leto 2007.
PRISOTNIH:
ZA:
PROTI:

13 svetnikov
12 svetnikov
0 svetnik

Ob inski svet Ob ine Pivka je kot del skupš ine JP Kovoda Postojna d.o.o. sprejel naslednji
SKLEP:
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1.
Skupš ina podjetja pooblaš a nadzorni svet Kovoda za spremembo obsega in lokacij
vzdrževanja, obnove in modernizacije objektov in naprav vodovodnega sistema za leto 2007
v primeru skupnih del z ostalimi upravljalci infrastrukture in drugih utemeljenih razlogov.
PRISOTNIH:
ZA:
PROTI:

13 svetnikov
12 svetnikov
0 svetnik

Ob inski svet Ob ine Pivka je kot del skupš ine JP Kovoda Postojna d.o.o. sprejel naslednji
SKLEP:
1.
Ob inski svet ob ine Pivka potrjuje letni program vzdrževanja, obnove in modernizacije
objektov in naprav odvajanja in iš enja odpadnih voda v ob ini Pivka, ki so v upravljanju
Kovod Postojna d.o.o.
PRISOTNIH:
ZA:
PROTI:

13 svetnikov
12 svetnikov
0 svetnik

3.2. Sklep o prodaji nepremi nine in Sklep o nakupu nepremi nine
3.2.1. Sklep o prodaji nepremi nine
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic skupš ine JP Kovoda Postojna d.o.o..
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. Povedal je, da interesent za odkup
nepremi nine že obstaja.
Razprave ni bilo.
Ob inski svet Ob ine Pivka je kot del skupš ine JP Kovoda Postojna d.o.o. SOGLASNO
(prisotnih 13 svetnikov) sprejel naslednji SKLEP:
1.
Skupš ina podjetja Kovod Postojna d.o.o., Postojna potrdi predlog o prodaji nepremi nine
k.o. Planina, parc. Št. 756/4.
3.2.1. Sklep o nakupu nepremi nine
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic skupš ine JP Kovoda Postojna d.o.o..
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. Povedal je, da gre za nakup zemljiš a, ki ga
podjetje že sedaj uporablja kot dvoriš e.
V razpravi so sodelovali: Ervin Smerdelj, Janez Marin i , Luka Kaluža in Boris Rebec.
Ob inski svet Ob ine Pivka je kot del skupš ine JP Kovoda Postojna d.o.o. sprejel naslednji
SKLEP:
1.
Skupš ina podjetja Kovod Postojna d.o.o., Postojna soglaša z nakupom navedenih
nepremi nin ( parcela št. 2359/6 – parkiriš e v izmeri 150 m2, parcela št. 2359/7 – parkiriš e
304 m2 in parcela št. 2359/10 – dvoriš e pred stavbo 294 m2).
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13 svetnikov
12 svetnikov
0 svetnik

Župan Robert Smrdelj je dal predlog, da se to ko Sklep o povišanju cen komunalnih
storitev (voda, kanalš ina, iš enje odpadnih voda) obravnava pred 4. to k dnevnega reda,
na glasovanje.
Predlog je bil sprejet.
Ad 11.) Sklep o povišanju cen komunalnih storitev (voda, kanalš ina, iš enje
odpadnih voda)
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku delovnega telesa, ki je gradivo
obravnaval.
Predsednik odbora za finance in prora un Robert Sever je povedal, da je odbor sprejel sklep,
da poda soglasje k predlogu sklepa, vendar je odbor podal tudi pobudo, da JP Kovod
Postojna d.o.o., ob naslednjem obra unu, ob anom ob ine Pivka poda obrazložitev zakaj
morajo pla evati dolo ena sredstva in sicer znotraj postavke kanalš ina. Ob anom je
potrebno pojasniti, da se zbrana sredstva znotraj postavke kanalš ina zbirajo lo eno glede
na posameznega odjemalce ter se seštevajo. Pojasniti je potrebno, da jim bo višina zbranih
sredstev povrnjena (oz. pora unana) ob izgradnji istilne naprave oz. bodo upoštevana ob
priklju itvi na sistem istile naprave. Višino sredstev, ki so jih že vpla ali pa lahko preverijo
na JP Kovodu Postojna d.o.o.
Predsednik odbora za komunalno dejavnost Andrej Godina je povedal, da je odbor sprejel
sklep, da poda soglasje k predlogu sklepa, pod pogojem, da Kovod im prej pristopi k
sanaciji vodovodnega omrežja in se na ta na in izogne izgubam vode.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se strinja s predlogom odbora za finance in prora un,
da se ob ane obvesti glede pla ila postavke kanalš ina.
V razpravi so sodelovali:

Miha Kapelj, Robert Sever, Aleš Cantarutti, Jadran Broži in
Stojan Šušelj.

Ob inski svet je sprejel naslednji Sklep o povišanju cen komunalnih storitev (voda,
kanalš ina, iš enje odpadnih voda):
1.
Ob inski svet Ob ine Pivka soglaša s predlaganim povišanjem cen komunalnih storitev
(voda, kanalš ina, iš enje odpadnih voda) za 6,1 %.
2.
Ta sklep velja takoj.
PRISOTNIH:
ZA:
PROTI:

13 svetnikov
12 svetnikov
0 svetnik
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Ad 4.) Odlok o spremembi Odloka o vaških skupnostih Ob ine Pivka – po skrajšanem
postopku
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podal direktor ob inske uprave Janko Boštjan i .
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku delovnega telesa, ki je gradivo
obravnaval.
lanica statutarne komisije Minka Sušelj je povedala, da je komisija gradivo obravnavala in
nanj podala soglasje.
Razprave ni bilo.
Ob inski svet je SOGLASNO (prisotnih 13 svetnikov) sprejel Odlok o spremembi Odloka o
vaških skupnostih Ob ine Pivka – po skrajšanem postopku.
Ad 5.) Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici – po skrajšanem postopku
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.
Razprave ni bilo.
Ob inski svet je SOGLASNO (prisotnih 13 svetnikov) sprejel Odlok o spremembi Odloka o
predkupni pravici – po skrajšanem postopku.
Ad 6.) Sklep o ustanovitvi in imenovanju komisije za pripravo Odloka o ustanovitvi
instituta nagrad in priznanj Ob ine Pivka
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku delovnega telesa, ki je gradivo
obravnaval.
Predsednik komisije za mandatna vprašanja Ervin Smerdelj je povedal, da so v dolo enem
roku prispeli predlogi za naslednje kandidate:
1. SDS - Klavdija Sotlar, Klenik 2a, Pivka in Magdalena Bobek, Nova Sušica 30a, Košana,
2. Lista za razvoj in napredek – Jože Žele, Zagorje 120, Pivka,
3. N.Si – Jože an ula, Parje 23, Pivka,
4. SLS – Janez u ek, Vilharjeva 4, Pivka in Andrej Godina, Kal 17, Pivka,
5. SD – Marjan Korent, Kolodvorska 35, Pivka,
6. LDS – Tatjana Požar, Petelinje 5, Pivka,
7. Lista neodvisnih kandidatov – Silvo Cantarutti, Klenik 2, Pivka.
lani komisije so soglasno sprejeli usklajen predlog kandidatov in sicer, da se v komisijo
imenuje: 1. Magdalena Bobek, 2. Jože Žele, 3. Jože an ula, 4. Andrej Godina, 5. Marjan
Korent, 6. Tatjana Požar in 7. Silvo Cantarutti.
Svetnik SDS-a Robert Sever je podal predlog, da se v komisijo imenuje tudi Klavdijo Sotlar.
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Župan Robert Smrdelj je povedal, da se v komisijo lahko imenuje tudi vse kandidate za
katero so bili podani predlogi.
Aleš Cantaruti je povedal, da Lista neodvisnih kandidatov umika svoj predlog.
Janez Marin i je povedal, da njihova Lokalna lista ni podala predloga za kandidata, ker so
smatrali, da je predlog, ki ga je podala SDS vredu. Podpirajo predlog SDS-a, da ima mesto v
komisiji tudi Klavdija Sotlar in v kolikor je to potrebno jo predlaga tudi Lokalna lista.
Drago Štunf je podal predlog, da se v komisijo imenuje vse kandidate za katere je bil podan
predlog.
V razpravi so sodelovali:

Robert Sever, Luka Kaluža, Aleš Cantaruti, Andrej Godina,
Janez Marin i , Drago Štunf, Stojan Sušelj, Boris Rebec in
Ervin Smerdelj.

Župan Robert Smrdelj je dal predlog, da se v komisijo imenuje vseh devet kandidatov za
katere so bili podani predlogi, na glasovanje.
Ob inski svet je SOGLASNO (prisotnih 13 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o ustanovitvi
in imenovanju komisije za pripravo Odloka o ustanovitvi instituta nagrad in priznanj
Ob ine Pivka:
1.
Ustanovi se komisija za pripravo Odloka o ustanovitvi instituta nagrad in priznanj Ob ine
Pivka.
2.
Naloge komisije so:
- dolo itev natan nejše oblike in forme nagrad in priznanj
- ter dolo itev postopka za njihovo podelitev.
3.
V komisijo se imenujejo:
- Klavdija Sotlar, Klenik 2a, Pivka
- Magdalena Bobek, Nova Sušica 30, Košana
- Jože Žele, Zagorje 120, Pivka
- Jože an ula, Parje 23, Pivka
- Janez u ek, Vilharjeva 4, Pivka
- Andrej Godina, Kal 17, Pivka
- Marjan Korent, Kolodvorska 35, Pivka
- Tatjana Požar, Petelinje 5, Pivka
- Silvo Cantarutti, Klenik, Pivka
4.
Sklep velja takoj.
Ad 7.) Sklep o financiranju dodatnih ur v OŠ Pivka
Gradivo je bilo posredovano na seji.
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku delovnega telesa, ki je gradivo
obravnaval.
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Predsednik odbora za družbene dejavnosti Aleš Cantarutti je povedal, da je bil odbor z
gradivom seznanjen, ni pa zavzel nobenega stališ a.
V razpravi so sodelovali: Aleš Cantarutti, Ervin Smerdelj in Jadran Broži .
Aleš Cantarutti je povedal, da se s predlogom sklepa strinja. Glede na to, da je v ob inskem
prora unu zagotovljena postavka »promocija vrhunskega športa v ob ini Pivka« v višini
3.000 , sredstva pa letos ne bodo porabljena, je predlagal, da se del teh sredstev v višini
1.000
prerazporedi za namen iz predloženega sklepa, preostalih 2.000
pa se
prerazporedi za nakup golov za nogometno igriš e v Pivki.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se s predlogom strinja.
Ob inski svet je SOGLASNO (prisotnih 13 svetnikov) sprejel naslednji Sklep
o financiranju dodatnih ur v OŠ Pivka:
1.
V prora unu ob ine se zagotovi dodatna sredstva za financiranje dodatnih ur športne vzgoje.
2
Sredstva se zagotovijo v višini 2.250,00 za šolsko leto 2007/2008.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad 8.) Predlogi odtujitve nepremi nin
8.1. Posami ni program odtujitve nepremi nin parc. št. 4025, 4026 in 4027, k.o.
Petelinje
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev sta podala direktor ob inske uprave Janko Boštjan i in župan Robert Smrdelj.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku delovnega telesa, ki je gradivo
obravnaval.
Predsednik odbora za finance in prora un Robert Sever je povedal, da odbor na predlog ni
imel pripomb.
V razpravi je sodeloval: Luka Kaluža.
Ob inski svet je SOGLASNO (prisotnih 13 svetnikov) sprejel predloženi Posami ni
program odtujitve nepremi nin parc. št. 4025, 4026 in 4027, k.o. Petelinje in naslednji
SKLEP:
1.
Program prodaje premoženja za leto 2007 se dopolni z nepremi ninami:
- 4025, travnik v izmeri 712 m2, vpisani v vl.št. 769 k.o. Petelinje
- 4026, travnik v izmeri 575 m2, vpisani v vl.št. 769 k.o. Petelinje
- 4027, travnik v izmeri 770 m2, vpisani v vl.št. 769 k.o. Petelinje
2.
Sprejme se posami en program odtujitve nepremi nin:
- 4025, travnik v izmeri 712 m2, vpisani v vl.št. 769 k.o. Petelinje
- 4026, travnik v izmeri 575 m2, vpisani v vl.št. 769 k.o. Petelinje
- 4027, travnik v izmeri 770 m2, vpisani v vl.št. 769 k.o. Petelinje

__________________________________________________________________________________________
2-9

Ob ina Pivka

7. seja ob inskega sveta

3.
Odtujitev zgoraj navedene nepremi nine se izvede skladno z dolo ili Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in ob in (Uradni list RS, št.
12/03).
4.
Ta sklep za ne veljati takoj.
8.2. Posami ni program odtujitve delov nepremi nin parc. št. 1206/16 in
1195/24, k.o. Petelinje.
Gradivo je bilo posredovano na seji.
Obrazložitev je podal direktor ob inske uprave Janko Boštjan i .
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku delovnega telesa, ki je gradivo
obravnaval.
Predsednik odbora za finance in prora un Robert Sever je povedal, da odbor na predlog ni
imel pripomb.
V razpravi sta sodelovala: Ervin Smerdelj in Aleš Cantarutti.
Ob inski svet je SOGLASNO (prisotni 13 svetnikov) sprejel predloženi Posami ni program
odtujitve delov nepremi nin parc. št. 1206/16 in 1195/24, k.o. Petelinje in naslednji
SKLEP:
1.
Program odtujitve premoženja za leto 2007 se dopolni z nepremi ninami:
- del (kot izhaja iz priložene skice) 1206/16, vpisane v vl.št. 1155 k.o. Petelinje
- del (kot izhaja iz priložene skice) 1195/24, vpisane v vl.št. 4 k.o. Petelinje
2.
Sprejme se posami en program odtujitve nepremi nin:
- del (kot izhaja iz priložene skice) 1206/16, vpisane v vl.št. 1155 k.o. Petelinje
- del (kot izhaja iz priložene skice) 1195/24, vpisane v vl.št. 4 k.o. Petelinje
3.
Odtujitev zgoraj navedenih delov nepremi nin se izvede skladno z dolo ili Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in ob in (Uradni list
RS, št. 12/03).
4.
Ta sklep za ne veljati takoj.
Ad 9.) Sklep o soglasju k poro ilu o delu in finan nem poro ilu Notranjsko – kraškega
regionalnega zavoda za turizem Postojna za leto 2006
Gradivo je bilo posredovano na prejšnji seji.
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in direktor ob inske uprave Janko Boštjan i .
Direktor ob inske uprave je povedal, da na podlagi 2. lena Pogodbe o za asni ureditvi
razmerij med ustanoviteljicami in Notranjsko-kraškim regionalnim zavodom za turizem
Postojna z dne 16.03.2006 Ob inski svet Ob ine Pivka podaja soglasje na projektni del
programa dela in finan nega na rta, ki se nanaša na ob ino Pivka. Ob ina Pivka je v
letošnjem letu tako sofinancirala projekt “Krpanova pot” v višini 400.000 SIT.
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Predsednik odbora za finance in prora un Robert Sever je povedal, da je odbor gradivo
obravnaval skupaj z odborom za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem. Odbor
je sprejel sklep, da poda soglasje k poro ilu o delu in finan nem poro ilu Notranjsko –
kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna za leto 2006, na podlagi 2. lena
Pogodbe o za asni ureditvi razmerij med ustanoviteljicami in zavodom z dne 16.03.2006 za
izveden projekt na obmo ju Ob ine Pivka, obenem pa ob inski upravi predlaga, da do
naslednje seje sveta pripravi predlog glede delovanja zavoda v letošnjem letu in v prihodnjih
letih - tako iz vsebinskega kot s finan nega vidika.
Predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Janez
povedal, da je odbor sprejel enak sklep kot odbor za finance in prora un.
V razpravi so sodelovali:

u ek je

Luka Kaluža, Andrej Godina, Boris Rebec, Janez u ek, Aleš
Cantarutti, Janez Marin i , Robert Sever, Drago Štunf in Stojan
Sušelj.

Aleš Cantarutti je podal predlog, da se ustanovi delovna skupina, ki do 15. oktobra dolo i
smernice razvoja turizma v ob ini Pivka.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog sklepa, ki sta ga sprejela odbor za kmetijstvo,
gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem in odbor za finance in prora un, na glasovanje.
Ob inski svet je SOGLASNO (prisotnih 13 svetnikov) sprejel naslednji Sklep:
1.
Ob inski svet Ob ine Pivka podaja na podlagi 2. lena Pogodbe o za asni ureditvi razmerij
med ustanoviteljicami in zavodom z dne 16.03.2006 soglasje k poro ilu o delu in finan nem
poro ilu Notranjsko – kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna za leto 2006, za
izveden projekt na obmo ju Ob ine Pivka.
2.
Ob inski svet Ob ine Pivka poziva ob insko upravo do naslednje seje sveta pripravi predlog
glede delovanja zavoda v letošnjem letu in v prihodnjih letih - tako iz vsebinskega kot s
finan nega vidika.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad 11.) Sprejem mnenja o vladnem Predlogu obmo ij pokrajin v Sloveniji
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.
V razpravi je sodeloval: Robert Sever.
Po opravljeni razpravi je župan Robert Smrdelj poleg že predlaganega mnenja dal na
glasovanje predlog, da Ob inski svet Ob ine Pivka sprejme še naslednji sklep:
1.
Ob inski svet Ob ine Pivka podpira prizadevanja Ob ine Logatec, da se vklju i v Notranjsko
- kraško pokrajino.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ob inski svet je SOGLASNO (prisotnih 13 svetnikov) sprejel predlog sklepa.
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Ob inski svet je SOGLASNO (prisotnih 13 svetnikov) sprejel naslednje Mnenje o vladnem
Predlogu obmo ij pokrajin v Sloveniji:
1.
Ob ina Pivka soglaša s predlogom dolo itve Notranjske pokrajine in njenim sedežem v
Postojni, tako kot ga je dolo ila Vlada Republike Slovenije na 122. seji dne 24.05.2007.
2.
Ob ina Pivka predlaga, da se kot ime nove pokrajine ohrani obstoje e ime statisti ne regije,
in se ime pokrajine tako glasi Notranjsko – kraška pokrajina.
Ad 12.) Predstavitev Projekta prekrižane meje
Gradivo je bilo posredovano na seji.
Obrazložitev je podal direktor ob inske uprave Janko Boštjan i
V razpravi je sodeloval: Luka Kaluža.
Ad 13.) Predstavitev novosti v zvezi s traso bodo e avtoceste
Gradivo je bilo posredovano na seji.
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. Župan je predlagal, da Ob inski svet sprejme
stališ e glede umestitve avtoceste v ob inski prostor. Župan je predstavil do sedaj znana
stališ a glede predlaganih variant.
Župan je predal besedo predsednici Društva zelene doline Miljani B. Smrdel.
Miljana B. Smrdel je predstavila potek ob nega zbora glede trase bodo e avtocestne
povezave Postojna/Diva a-Jelšane, ki je potekal v Krpanovem domu dne 11.06.2007.
V razpravi so sodelovali:

Luka Kaluža, Ervin Smerdelj, Robert Sever, Boris Rebec,
Andrej Godina, Aleš Cantarutti in Jadran Broži .

Luka Kaluža je povedal, da je v Uradnem listu RS št. 100/2006 v to ki II. Programa priprave
državnega lokacijskega na rta za avtocesto na odseku Postojna/Diva a-Jelšane navedeno,
da naj se na podlagi priporo il v postopku priprave državnega lokacijskega na rta med
drugim prou i potek trase med hribom Tabor in železnico, tako, da se ohrani vas Kal,
možnost navezave obmo ja industrijsko – obrtne cone Neverke na avtocesto,…..
Vprašal je zakaj ni v objavljenem programu navedeno priporo ilo, ki ga je sprejel Ob inski
svet Ob ine Pivka na 29. seji dne 13.09.2006.
Povedal je, da so bile zdajšnje predlagane trase pripravljene na podlagi objavljenega v
Uradnem listu.
Svetnik Janez Marin i je sejo zapustil ob 19.45 uri.
Po opravljeni razpravi je župan predlagal, da ob inski svet oblikuje sklep, s katerimi bo
zavzel stališ e do predlaganih variant.
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Župan Robert Smrdelj je dal na glasovanje predlog, da Ob inski svet sprejme naslednja
sklepa:
I.
1.
Ob inski svet Ob ine Pivka nasprotuje vsem predlaganim variantam izgradnje avtoceste
Postojna/Diva a- Jelšane, ki so bile podane s strani g. Rajka Siro i a, direktorja DARS-a na
sestanku Kluba primorskih poslancev v Postojni dne 11.07.2007.
2.
Ob inski svet Ob ine Pivka predlaga izgradnjo Y variante na na in, da zahodni krak
predstavlja AC ebulovica – Ribnica – Ilirska Bistrica, severni krak pa predstavlja
rekonstruirana cesta G1 Postojna – Pivka – Ribnica z obvoznicami Pivke, Prestranka,
Matenje vasi in Rakitnika, kot je prikazano na priloženi skici, ki je priloga tega sklepa.
II.
1.
Ob inski svet Ob ine Pivka zahteva pojasnilo pristojnih služb Ministrstva za okolje in prostor
in Ministrstva za promet zakaj niso bili upoštevani dosedanji predlogi Ob inskega sveta
Ob ine Pivka glede umeš anja avtoceste.
Ob inski svet je SOGLASNO (prisotnih 12 svetnikov) sprejel oba predloga sklepa.
Župan Robert Smrdelj je predlagal predsednici Društva zelene doline Miljani B. Smrdel, da
društvo zavzame stališ e do sprejetega sklepa.
Ad 14.) Pobude in vprašanja svetnikov
1.
Svetnik Liste za razvoj in napredek Ervin Smerdelj je vprašal kakšne so možnosti
novogradnje na obmo ju vasi Zagorje na novih lokacijah, oz. na lokacijah, kjer že stojijo
zgradbe, ker je znano, da gradnja skoraj ni možna ter kaj so storile pristojne službe v
ob inski upravi, da bi bila možna gradnja.
2.
Svetnik Liste za razvoj in napredek Ervin Smerdelj je povedal, da je bil pred nekaj asa,
v vasi Zagorje, ob spomeniku v središ u vasi nameš en zabojnik za smeti, katerega je
podjetje Publikus redno praznilo. Ob racionalizaciji poslovanja Publikusa je bil smetnjak
odstranjen. Glede na to, da smeti pred in za spomenikom pridobivajo na koli ini, je svetnik
vprašal kdo bo poskrbel za namestitev posode in praznjenje.
3.
Svetnik Liste za razvoj in napredek Ervin Smerdelj je na pobudo vaš anov vasi
Šilentabor, vprašal kakšne so možnosti, da pristopi Ob ina Pivka k izgradnji vodovoda. Ker
se število vaš anov ve a, je tudi potreba po zdravi pitni vodi namre ve ja.
4.
Svetnik Liste za razvoj in napredek Ervin Smerdelj je podal pobudo, da se jama na
koncu vasi Jurš e z vso kramo, ki leži v njej vklju i kot zaš itni znak NATURE 2000. Ob
promociji naj se zberejo vsi odgovorni za nastalo stanje. Ni jih malo.
5.
Svetnik Liste za razvoj in napredek Ervin Smerdelj je povedal, da je Svet TS Pivka
sprejel sklep o nabavi ogledala za prebivalce na koncu Snežniške ulice. Postavili naj bi ga
prebivalci sami. Potreba po ogledalu s stališ a varnosti v cestnem prometu ni sporna, vendar
je sporen sam na in nabave in postavitve. Svetnik je prosil za komentar pristojnih služb.
5.
Svetnik Liste za razvoj in napredek Ervin Smerdelj je povedal, da je dne 14.01.2005 g.
Boštjan i Silvo poslal prošnjo za odkup dela zemljiš a par.št. 1132/14 k.o. Petelinje, to je
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strm teren na vogalu Levstikove in krožne Vilharjeve ulice. Ta prošnja je ostala kot
»okostnjak« v omari gd . Darje Sušelj, ki je odšla iz Ob inske uprave. Primer je v obravnavi
šele od pred kratkim, po mojem posredovanju in vztrajanju, da se poda odgovor. Odgovorne
v Ob inski upravi so si ogledale stanje, TS Pivka pa je proti prodaji te parcele. V razgovoru s
predsednikom TS, mi je le ta natresel kup za lase privle enih razlogov, zakaj da je proti
prodaji. Omenjal je ve je število lastnikov parcel v Vilharjevem naselju, ki da so si prisvojili
javno dobro.
Svetnik je vprašal koliko lastnikov si je prisvojilo javno dobro, kdo so ti ljudje, kaj so
ustrezne službe storile za povrnitev uzurpiranih površin. Kdaj bo zgoraj omenjena parcela
postala plo nik in cestiš e, oz. zakaj to ni bilo storjeno ob obnovi cestiš a.
Mejašu g. Boštjan i u pa naj se kon no da odgovor.
6.
Svetnik Aleš Cantarutti je najprej pohvalil izvedbo krožiš a s fontano, ki se ga je pred
asom postavilo v Pivki. Glede same izgradnje je imel tudi pripombo in sicer, da so izvajalci
dela izvajali nedopustno predolgo ter, da so dela izvajali na takšen na in, da je bilo na cesti
ogromno zastojev. Svetnik je podal pobudo, da se zasaditev v krožiš u zaliva primerno
vremenskim razmeram, ne pa da se bo dogajalo kot se je pred kratkim, da se je zasaditev
zalivalo, isto asno pa je padal dež.
7.
Svetnik Aleš Cantarutti je vse prisotne povabil, da se udeležijo mednarodnega
košarkarskega turnirja, ki bo potekal v ve namenski športni dvorani v Pivki v prihodnjih
dneh.
8.
Svetnik Jadran Broži je povedal, da je pred asom potreboval cela dva dni, da je dobil
informacijo kam lahko odstavi azbestne salonitne ploš e. Izvedel je, da jih lahko dostavi na
Publicus v Postojni. Svetnik je podal pobudo, da se na nek javen na in objavi kam lahko
ob ani odlagajo tovrstne odpadke. Imel je tudi pripombo na to, da je potrebno tovrstne
odpadke peljati prav do Postojne, saj so s prevozom do Postojne povezani dodatni stroški.
9.
Svetnik Jadran Broži je podal pobudo, da se v bodo e ne sklicuje po ve odborov in
komisij isto asno, saj je potem v stavbi kot v » ebelnjaku«.
10.
Svetnik Drago Štunf je povabil vse prisotne na otvoritev nove balinarske dvorane, ki bo to
nedeljo zve er.
11.
Svetnik Miha Kapelj je apeliral na ob insko upravo in sicer, da naj le ta nameni ve
pozornosti stanju strehe Osnovne šole Košana, katera je v zelo slabem stanju.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je v letošnjem prora unu namenjenih nekaj sredstev
za obnovo strehe OŠ Košana. Povedal je, da so se na državni ravni sprejeli neki operativni
programi za varstvo okolja in prometa. Znotraj teh programov je ena izmed zadev, ki jih je
predvideno financirati z evropskimi sredstvi tudi celovita obnova javnih stavb (strehe, okna in
kotlovnice), iz zornega kota pove ati u inkovitost rabe energije. Idealno bi bilo, da bi Ob ina
uspela na tem razpisu pridobiti denarna sredstva in skupaj z npr. 30% lastnih sredstev
sanirala streho v Košani. Zato je predvideno, da se v poletnih po itnicah izvede najnujnejše
ukrepe potrebne za sanacijo strehe ter nato skuša po akati na javni razpis, ki bo moda že v
prihodnjem letu. V kolikor Ob ina na javnem razpisu ne bo uspela, bo potrebno v prora unu
zagotoviti vsa sredstva potrebna za obnovo strehe.
12.
Svetnik Miha Kapelj je glede na to, da kar nekaj lanov odborov in komisij nima zaposlitve
blizu Pivke, podal pobudo, da se seje odborov in komisij sklicuje v poznejših urah npr. ob
17.00 uri.
13.
Svetnik Luka Kaluža je izpostavil dve zadevi, ki zadevajo škodo, ki nastaja na OŠ Košana.
Prva je bila ta, ki je jo predstavil že svetnik Miha Kapelj, druga pa je nekontrolirana izguba
vode med baliniš em in samo OŠ Košana. Po nekaterih informacijah naj bi OŠ Košana v
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prejšnjem letu pla ala za 2 mio SIT izgube vode oz. je imela za 2 mio SIT stroškov zaradi
vode, ki se je »izgubila« med baliniš em in šolo, v letošnjem letu pa naj bi imela za 1 mio SIT
stroškov. Svetnik je podal pobudo, da se im prej odkrije zakaj prihaja do izgube vode ter,
da se to zadevo im prej sanira.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je o zadevi seznanjen. Potekali so tudi že pogovori z
OŠ Košana. Dejstvo je, da je na števcu, ki meri porabo OŠ Košana, od itana poraba vode,
katero je dolžna pla ati OŠ Košana. V kolikor pa ima OŠ Košana dogovor z Balinarskim
klubom, da le ta uporablja vodo iz njihove šole je OŠ Košana dolžna z Balinarskim klubom
dogovoriti na in obra una porabljene vode kluba. Ob ina žal ne more dolo iti na ina
pora una namesto vpletenih v zadevo. Župan je še povedal, da je iz obra unov vode
razvidno, da je poraba vode v asu sušnega obdobja bistveno ve ja kot obi ajno. Krivca za
porabo vode bodo vpleteni žal morali poiskati sami.
14.
Svetnik Andrej Godina je posredoval pobudo vaš anov Šilentabra, da bi se pripravilo
oceno stroškov postavitve vodovoda. Vaš ani so pripravljeni del stroškov tudi sami
financirati. Pobudo je pozdravil tudi odbor za komunalno dejavnost.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da bo potrebno pripraviti neko primerno rešitev oskrbe
vode Šilentabra. Povedal je, da je prioriteta rešiti dostopnost do pitne vode za vaš ane Buj.
Se bo pa do naslednje seje pripravilo neko okvirno oceno stroškov postavitve vodovoda.
15.
Svetnik Ervin Smerdelj je povedal, da se je na cesti ulice Pod Zavrtnice nekaj jaškov
spustilo nekaj centimetrov pod nivo ceste, zato pokrovi ropotajo vsaki , ko zapelje ez njih
avtomobil.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se bo zadevo saniralo.
16.
Svetnik Boris Rebec je podal pobudo, da se Kosovelovo ulico asfaltira. Ulica je še edina
ulica v Pivki, ki ni asfaltirana.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je na ulici potrebno pred asfaltiranjem urediti tudi vso
potrebno drugo komunalno infrastrukturo. Celotna investicija je bila ocenjena na 20 mio SIT.
Ad 15) Razno
Pod to ko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaklju ena ob 20.25 uri.
Zapisala:
Jana Vodopivec

ŽUPAN
Robert Smrdelj l.r.

__________________________________________________________________________________________
2-15

