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OB�INA PIVKA 
OB�INSKI SVET 
 
 
Štev.:   
Dne:    
 
 

Ob�inski svet Ob�ine Pivka je na svoji _______. seji dne ______________ sprejel 
 
 

S K R A J Š A N   Z A P I S 
 

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

ki je bila v sredo, dne 30.05.2007 ob 16.00 uri v prostorih Ob�ine Pivka 
 
 
 
 
PRISOTNI �LANI:         Jadran Broži�, Aleš Cantarutti, Janez �u�ek, Andrej Godina, Luka Kaluža, 

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

 
OPRAVI�ENO ODSOTEN �LAN: Drago Štunf. 
 
OSTALI PRISOTNI:    župan Robert Smrdelj, direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i�, Jana 

Knafelc Strle, Mihaela Kova�, Emanuela Lenar�i�, Ludvika Šabec, Alenka 
Rau in Jana Vodopivec. 

 
PRISOTNA NOVINARKA: Alenka Bev�i�. 
  
Sejo je vodil župan Robert Smrdelj. Pozdravil je vse gledalce kabelske televizije, novinarje, direktorja 
ob�inske uprave, ob�insko upravo ter svetnike in svetnice.  
 
Po ugotovitvi, da je na seji prisotnih 14 �lanov ob�inskega sveta je župan za�el s sejo. 
Ob pri�etku seje na seji nista bila prisotna svetnika Aleš Cantarutti in Stojan Sušelj. 
 
 

Ad 1.) Sprejem dnevnega reda 
 
 
Predlog dnevnega reda so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da se na naslednjo sejo prestavi obravnavo to�ke 18. Sklep o 
soglasju k poro�ilu o delu in finan�nem poro�ilu Notranjsko – kraškega regionalnega zavoda za 
turizem Postojna za leto 2006 in to�ke 19. Predstavitev Projekta prekrižane meje. Odbor za finance in 
odbor za kmetijstvo sta sicer poro�ilo o delu in finan�no poro�ilo Notranjsko – kraškega regionalnega 
zavoda za turizem Postojna obravnavala, vendar pred sprejetjem kakršnega koli sklepa želita opraviti 
razgovor z direktorjem zavoda, zato je bil tudi predlog s strani obeh odborov, da se to�ka premakne 
na naslednjo sejo. 
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da se na današnji dnevni red uvrsti dodatne to�ke in sicer: 

- Odlok o preimenovanju naselja Juriš�e v Jurš�e – po skrajšanem postopku – se uvrsti pred 4. 
to�ko - Spremembe Statuta Ob�ine Pivka 

- Sklep o potrditvi Idejne zasnove za ureditev plo�nikov, kolesarske steze ter avtobusnih 
postajališ� v naselju Petelinje ter potrditev Idejne zasnove rekonstrukcija regionalne ceste Kal, 
ki bo podlaga za �imprejšnji za�etek postopkov odkupa potrebnih zemljiš� – se uvrsti na 17. 
to�ko  
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- Sklep o na�inu porabe prora�unskih sredstev za cepljenje proti virusu HPV – se uvrsti na 
18.to�ko.  

 
Razprave ni bilo. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 14 svetnikov) sprejel naslednji dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Zapisnik 4. seje ob�inskega sveta  
3. Zapisnik 1. koresponden�ne seje ob�inskega sveta 
4. Odlok o preimenovanju naselja Juriš�e v Jurš�e – po skrajšanem postopku  
5. Spremembe Statuta Ob�ine Pivka - po skrajšanem postopku  
6. Zaklju�ni ra�un Ob�ine Pivka za leto 2006 
7. Odlok o ob�inskem lokacijskem na�rtu za del obmo�ja  Bedink P1-S9-S1 v Pivka – druga 

obravnava 
8. Odlok o ustanovitvi organa skupne ob�inske uprave »Medob�inski inšpektorat Notranjsko-kraške 

regije« - druga obravnava 
9. Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi in izdajanju ob�inskega glasila – druga obravnava 
10. Sklep o dopolnitvi sklepa št. 03201-29/2006 z dne 13.09.2006 o ureditvi dvosmernega prometa z 

obojestranskima plo�nikoma in kolesarsko potjo na delu Pre�ne ulice v Pivki 
11. Sklep o ukinitvi javnega dobra in sprejem posami�nega programa odtujitve nepremi�nine 
12. Sklep o potrditvi cenika uporabe ve�namenske športne dvorane Skala 
13. Sklep o zagotovitvi dodatnih prostorov za dodatni oddelek vrtca  
14. Sklep o ustanovitvi instituta nagrad in priznanj Ob�ine Pivka 
15. Sklep o denarni pomo�i za družino Urban�i� 
16. Sklep o soglasju k subvencioniranju najemnin v tržnih stanovanjih 
17. Sklep o potrditvi Idejne zasnove za ureditev plo�nikov, kolesarske steze ter avtobusnih postajališ� 

v naselju Petelinje ter potrditev Idejne zasnove rekonstrukcija regionalne ceste Kal, ki bo podlaga 
za �imprejšnji za�etek postopkov odkupa potrebnih zemljiš�  

18. Sklep o na�inu porabe prora�unskih sredstev za cepljenje proti virusu HPV  
19. Pobude in vprašanja svetnikov  
20. Razno  
 
 

Ad 2.) Zapisnik 4.  seje ob�inskega sveta 
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
 
V razpravi je sodeloval: Ervin Smerdelj. 
 
Svetnik Ervin Smerdelj je imel pripombo in sicer naj se v to�ki Ad 10) Kadrovske zadeve – to�ka 5- 
Ustanovitev in imenovanje Komisije za vrtec doda predlog Liste za razvoj in napredek in sicer za  
Brigito �esnik. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog zapisnika, skupaj s predloženo pripombo, na glasovanje. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 14 svetnikov) sprejel skrajšan zapis 4. seje ob�inskega 
sveta.  
 
 

Ad 3.) Zapisnik 1. koresponden�ne seje ob�inskega sveta 
 
 

Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
 
V razpravi je sodeloval: Ervin Smerdelj. 
 
Svetnik Ervin Smerdelj je imel pripombo in sicer naj se priimek kandidatke Neve Brce uskladi. 
Ponekod je namre� naveden priimek Berce. 
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Župan Robert Smrdelj je dal predlog zapisnika, skupaj s predloženo pripombo, na glasovanje. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 14 svetnikov) sprejel skrajšan zapis 4. seje ob�inskega 
sveta.  
 
 

Ad 4.) Odlok o preimenovanju naselja Juriš�e v Jurš�e – po skrajšanem postopku 
 
 
Gradivo je bilo posredovano na seji. 
Obrazložitev sta podala direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i� in Jana Vodopivec. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednici statutarne komisije, ki je gradivo obravnavala. 
 
Predsednica statutarne komisije Danica Štrukelj Stanonik je povedala, da je komisija v ponedeljek 
28.05.2007 po obravnavi Sprememb Statuta Ob�ine Pivka sprejela sklep, da se na pristojni Geodetski 
upravi preveri ali sprejem predloga Sprememb Statuta Ob�ine Pivka zadostuje za preimenovanje 
naselja. V kolikor le- ta zadostuje komisija potrdi sprejem predloga Sprememb Statuta Ob�ine Pivka. V 
kolikor potrditev predloga ne zadostuje zahtevam Geodetske uprave, glede preimenovanja naselja, pa 
komisija predloga sprememb Statuta Ob�ine Pivka ne potrdi. 
 
Predsednica komisije je povedala, da je dne 29.05.2007 na GURS - Izpostava Postojna  izvedela, da 
je pravna podlaga za preimenovanje naselja (preimenovanje izvede GURS – Izpostava Postojna) 
Odlok o preimenovanju naselja iz Juriš� v Jurš�e, ki ga na podlagi Zakona o imenovanju in 
evidentiranju naselij, ulic in stavb – ZIENUS (Ur. list RS, št.: 5/80 in spremembe) sprejme ob�inski 
svet. Zato se je pripravilo Odlok o preimenovanju naselja iz Juriš� v Jurš�e, ki ga je komisija 
obravnaval na današnji seji. Statutarna komisija je soglasno sprejela sklep, da soglaša s predlogom 
Odloka o preimenovanju naselja Juriš�e v Jurše s tem, da se spremeni 2. stavek 4. �lena, tako, da se 
glasi » Stroške izdelave tablic s hišnimi številkami bremenijo lastnike nepremi�nin.« Statutarna 
komisija predlaga ob�inskemu svetu, da kot dodatno to�ko obravnava Odlok o preimenovanju naselja 
Juriš�e v Jurš�e – po skrajšanem postopku, šele nato pa obravnava Spremembe Statuta Ob�ine 
Pivka. 
 
V razpravi so sodelovali: Jadran Broži�, Dejan �esnik in Boris Rebec. 
 
Ob�inski svet je sprejel Odlok o preimenovanju naselja Juriš�e v Jurš�e – po skrajšanem 
postopku. 
PRISOTNIH:  14 svetnikov 
ZA:   8 svetnikov 
PROTI:               4 svetniki 
 
 

Ad 5.) Spremembe Statuta 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�. 
 
V razpravi je sodeloval: Janez Marin�i�. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 14 svetnikov) sprejel Spremembe Statuta Ob�ine Pivka - po 
skrajšanem postopku. 
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Ad 6.) Zaklju�ni ra�un Ob�ine Pivka za leto 2006 
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev sta podala Mihaela Kova� in župan Robert Smrdelj.  
Mihaela Kova� je povedala, da je zaklju�ni ra�un narejen v skladu z zakonom. Podala je obrazložitev 
prihodkov in odhodkov, navedla razloge za razliko med višino sredstev sprejetih s prora�unom za leto 
2006 ter med realizacijo. Glede posebnega dela prora�una je podala obrazložitev prerazporeditve 
odhodkov – po programski klasifikaciji. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora, ki je gradivo obravnaval. 
 
Predsednik odbora za finance in prora�un Robert Sever je povedal, da je odbor gradivo obravnaval in 
nanj ni imel pripomb. 
 
V razpravi sta sodelovala: Danica Štrukelj Stanonik in Miloslav Kranjc. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 14 svetnikov) sprejel Odlok o zaklju�nem ra�unu prora�una 
Ob�ine Pivka za leto 2006. 
 
 
Ad 7.) Odlok o ob�inskem lokacijskem na�rtu za del obmo�ja  Bedink P1-S9-S1 v Pivka – druga 
obravnava in Sklep o oprostitvi pla�ila komunalnega prispevka za del obmo�ja Bedink P1-S9-

S1 v Pivki 
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev so podali župan Robert Smrdelj, direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i� in Alenka 
Rau. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora, ki je gradivo obravnaval. 
 
Predsednik odbora za komunalno dejavnost in urejanje okolja Andrej Godina je povedal, da je odbor 
gradivo obravnaval in potrdil drugo branje Odloka s tem, da se pri koncesionarju (pogajanjih) poizve, 
kaj Ob�ina z oprostitvijo pla�ila komunalnega prispevka pridobi. 
 
V razpravi so sodelovali: Janez Marin�i�, Ervin Smerdelj, Luka Kaluža, Danica Štrukelj Stanonik, 
Robert Sever, Janez �u�ek, Boris Rebec, Miha Kapelj in Dejan �esnik. 
 
Ob 17.20 uri se je seje udeležil svetnik Aleš Cantarutti. 
 
Ob�inski svet je sprejel Odlok o ob�inskem lokacijskem na�rtu za del obmo�ja  Bedink P1-S9-S1 
v Pivka – druga obravnava in Sklep o oprostitvi pla�ila komunalnega prispevka za del obmo�ja 
Bedink P1-S9-S1 v Pivki. 
 
PRISOTNIH:  15 svetnikov 
ZA:   11 svetnikov 
PROTI:                0 svetnik 

 
 

Ad .8) Odlok o ustanovitvi organa skupne ob�inske uprave »Medob�inski inšpektorat 
Notranjsko-kraške regije« - druga obravnava 

 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
 
Obrazložitev so podali župan Robert Smrdelj, direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i� in Emanuela 
Lenar�i�.  
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Direktor ob�inske upravje Janko Boštjan�i� je povedal, da se je na današnji seji svetnikom predložilo 
dopolnjeno verzijo Odloka in sicer z dopolnitvami, ki so jih sprejeli tudi drugi pristojni ob�inski sveti. 
Odlok bo tako Odlok o ustanovitvi organa skupne ob�inske uprave „medob�inski inšpektorat in 
redarstvo“ in ne le skupne ob�inske uprave „medob�inski inšpektorat“. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora, ki je gradivo obravnaval. 
 
Predsednik odbora za komunalno dejavnost in urejanje okolja  Andrej Godina je povedal, da je odbor 
gradivo obravnaval in ga podprl.  
 
V razpravi je sodeloval: Ervin Smerdelj. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 15 svetnikov) sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne 
ob�inske uprave »Medob�inski inšpektorat in redarstvo« - druga obravnava. 
 
 

Ad 9.) Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi in izdajanju ob�inskega glasila – druga 
obravnava 

 
 

Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle. Povedala je, da je predlog gradiva obravnaval Odbor za 
družbene dejavnosti, ki je ocenil, da ime ob�inskega glasila ostane Pivške novice. �lani odbora so 
ocenili, da se iz 6. �len, prvega stavka v prvem odstavku, Odloka, �rta beseda »aktualnih« ter, da se iz 
13. �lena, �rta polovica prvega stavka v prvem odstavku, to je »v roku najkasneje 30 dni po za�etku 
veljave tega odloka«. Odbor je menil, da bi bilo primerno, �e bi ob�insko glasilo imelo eno leto 
poskusne dobe. �lani so menili, da naj o zadevi dokon�no odlo�i ob�inski svet. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora, ki je gradivo obravnaval. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Aleš Cantarutti je povedal, da je Jana Knafelc Strle že 
podala obrazložitev sprejetega stališ�a odbora. Se pa ob�inskemu svetu predlaga, da odlo�i o imenu 
glasila.  
 
V razpravi so sodelovali: Boris Rebec, Janez �u�ek, Robert Sever, Janez Marin�i�, Miloslav Kranjc. 
 
Boris Rebec je predlagal, da se glasilo imenuje Pivški list. 
 
Ob 18.15 uri se je seje udeležil svetnik Stojan Šušelj. 
 
Župan je dal predlog, da glasilo izhaja 12 krat letno, na glasovanje. 
PRISOTNIH:  10 svetnikov 
ZA:    0 svetnikov 
PROTI:                8 svetnikov 
Predlog ni bil izglasovan. 
V �asu glasovanja na seji ni bilo prisotnih naslednjih �lanov ob�inskega sveta: Roberta Sever, Mihe 
Kapelj, Stojana Sušelj, Luke Kaluža in Danica Štrukelj Stanonik. 
 
Župan je dal predlog, da se glasilo imenuje Pivški list, na glasovanje. 
PRISOTNIH:   10 svetnikov 
ZA:    7 svetnikov 
PROTI:                1 svetnikov 
Predlog je bil izglasovan. 
V �asu glasovanja na seji ni bilo prisotnih naslednjih �lanov ob�inskega sveta: Roberta Sever, Mihe 
Kapelj, Stojana Sušelj, Luke Kaluža in Danica Štrukelj Stanonik. 
 
Župan je dal predlog Odloka skupaj z že izglasovanima predlogoma in predlogom odbora za 
družbene dejavnosti, na glasovanje.  
PRISOTNIH:   13 svetnikov 
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ZA:   10 svetnikov 
PROTI:                0 svetnikov 
Predlog je bil izglasovan. 
V �asu glasovanja na seji nista bila prisotna svetnik Luka Kaluža in svetnica Danica Štrukelj Stanonik. 
 
�lani sveta so se strinjali, da se uredniški odbor Pivškega lista pozove, da se svet seznani s 
programom dela priloge Pivški list. 
 
 

Ad 10.) Sklep o dopolnitvi sklepa št. 03201-29/2006 z dne 13.09.2006 o ureditvi dvosmernega 
prometa z obojestranskima plo�nikoma in kolesarsko potjo na delu Pre�ne ulice v Pivki 

 
 

Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Ludvika Šabec.  
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora, ki je gradivo obravnaval. 
 
Predsednik odbora za komunalno dejavnost in urejanje okolja  Andrej Godina je povedal, da je odbor 
gradivo obravnaval in ga potrdil. 
 
 
Svetnik Dejan �esnik je predlagal, da se v prvem stavku 1. �lena sklepa za besedami…..Ob�inski 
svet Ob�ine Pivka soglaša z ureditvijo doda besedo »dela«…… 
 
Miha Kapelj je povedal, da je predlog obravnavala tudi Komisija za tehni�no urejanje prometa, katere 
je sicer tudi sam �lan. Že na sami komisiji je predlagal, da se namesti hitrostno oviro med krožiš�em in 
med sedaj predvideno hitrostno oviro. 
 
V razpravi so sodelovali: Dejan �esnik, Miloslav Kranjc, Janez �u�ek, Danica Štrukelj Stanonik, Boris 
Rebec, Miha Kapelj, Luka Kaluža in Stojan Sušelj. 
 
Ob 19.00 uri je sejo zapustil svetnik Boris Rebec. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 15 svetnikov) sprejel Sklep o dopolnitvi sklepa št. 03201-
29/2006 z dne 13.09.2006 o ureditvi dvosmernega prometa z obojestranskima plo�nikoma in 
kolesarsko potjo na delu Pre�ne ulice v Pivki, s tem, da se v prvem stavku 1. �lena sklepa za 
besedami…… Ob�inski svet Ob�ine Pivka soglaša z ureditvijo doda besedo »dela«…….s tem, da v 
kolikor se ugotovi, da je dodatna ovira upravi�ena, se dodatno oviro za umirjanje prometa tudi postavi.  
 
DOPOLNITEV SKLEPA 03201-29/2006 z dne 13.9.2006 
1.  
Ob�inski svet ob�ine Pivka soglaša z ureditvijo dela Pre�ne ulice v Pivki z dvosmernim prometom, 
obojestranskim plo�nikom in kolesarsko potjo, pri �emer se leže�a naprava za umiranje prometa 
pomakne proti uvozu na parkiriš�e h Krpanovemu domu in novi Ve�namenski športni dvorani, na 
mikro lokacijo, kjer se predvideva najve�ja frekvenca peš prometa.  
2. 
Ob�inski svet ob�ine Pivka soglaša, da se projekt ureditve Krožiš�a nadaljuje z rekonstrukcijo dela 
Pre�ne ulice, pri �emer je na podlagi enotnih cen za investicijo krožiš�e in projektantskih koli�in 
predviden strošek v višini 190.000 EUR. Sredstva se zagotovijo v prora�unu s prerazporeditvami v 
skladu z Odlokom o prora�unu Ob�ine Pivka za leto 2007 (Ur. list št. 25/07, z dne 22.03.2007).  
3. 
Ta sklep velja takoj.  
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Ad 11) Posami�ni program odtujitve nepremi�nine parc. št. 2796/3, k.o. Parje 
in  

Sklep o ukinitvi javnega dobra in sprejem posami�nega programa odtujitve nepremi�nine 
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala Emanuela Lenar�i�.  
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora, ki je gradivo obravnaval. 
 
Predsednik odbora za finance in prora�un Robert Sever je povedal, da je odbor gradivo obravnaval in 
ga soglasno podprl. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 15 svetnikov) sprejel naslednji Posami�ni program 
odtujitve nepremi�nine parc. št. 2796/3, k.o. Parje:  
1. 
Program prodaje premoženja za leto 2007 se dopolni z nepremi�nino: 
-  2796/3, v izmeri 182 m2, vpisana v vl. št. 474 k.o. Parje. 
 

2. 
Sprejme se posami�en program odtujitve nepremi�nine: 
- 2796/3, v izmeri 182 m2, vpisana v vl. št. 474 k.o. Parje. 
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.  
 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 15 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o ukinitvi javnega 
dobra in sprejem posami�nega programa odtujitve nepremi�nine: 
1.  
S tem sklepom se ukine javno dobro na nepremi�nini 2796/3 k.o. Parje,  v izmeri 182 m2.  
2.  
Nepremi�nina 2796/3 k.o. Parje postane last Ob�ine Pivka. 
3.  
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 12.)Sklep o potrditvi cenika uporabe ve�namenske športne dvorane Skala 
 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala Maja Kušlan. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora, ki je gradivo obravnaval. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Aleš Cantarutti je povedal, da je odbor gradivo obravnaval 
in ga podprl.  
 
V razpravi sta sodelovala: Janez Marin�i� in Dejan �esnik. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 15 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o potrditvi  cenika 
uporabe ve�namenske športne dvorane v Pivki: 
1. 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka potrjuje spodaj predlagani cenik uporabe športne dvorane v Pivki za �as 
od 01.09.2006 do 31.08.2008.  
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CENIK UPORABE VE�NAMENSKE ŠPORTNE DVORANE    

�AS / KATEGORIJA POVRŠINA CENA (v eur/ura)  
pon - pet  od 08h do 22h  1/3 6,25 eur  
šola, klubi - treningi cela 16,70 eur  

pon - pet  od 08h do 22h  1/3 9,00 eur  
skupine - rekreacija cela 22,50 eur  

    
sobota / nedelja od 10h do 22h 1/3 6,25 eur  
šola, klubi - treningi cela 16,70 eur  
sobota / nedelja od 10h do 22h 1/3 9,00 eur  
skupine - rekreacija cela 22,50 eur  

    

Tekmovanja - de�ki, kadeti cela 22,50 eur  
Tekmovanja - mladinci, �lani cela 31.50 eur  
Vodena vadba   7,00   eur  

Ostale prireditve* cela 160,00 eur  

    
Cene ne vsebujejo DDV-ja. 
 

   

2.  
Za uporabnike s sedežem izven Ob�ine Pivka je cena višja za 15%.  
3. 
Za celoletne uporabnike velja 10% popust. 
4. 
Dolo�ena cena za ostale prireditve je minimalna cena za ostale prireditve (cena vklju�uje uporabo 
igriš�, garderobe, sanitarij, pripravo in �iš�enje dvorane ter najem odra).  
Kon�na cena za ostale prireditve pa se dolo�i glede na zahtevnost prireditve. 
5. 
Dvorana se lahko odda v uporabo najmanj za eno uro, od ure naprej pa je mogo� najem tudi po pol 
ure. 
6. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 13.)Sklep o zagotovitvi dodatnih prostorov za dodatni oddelek vrtca 
 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložite je podala Jana Knafelc Strle. 
 
Predsednik komisije za vrtec Dejan �esnik je povedal, da si je komisija ogledala primerne lokacije za 
nove prostore vrtca v enoti Vrtec Pivka in v enoti Vrtec Košana. Komisija je po ogledu lokacij 
ugotovila, da je najbolj smotrna lokacija prav vrtec v Dolnji Košani, ki izpolnjuje vse pogoje za 
nemoteno delovanje. Lokacija v Pivki bi bila sicer lahko primerna, vendar bi bilo za prenovo le teh 
potrebna velika finan�na sredstva. Vprašljiva je tudi statika objekta. 
Dejan �esnik je povedal, da komisja predlaga, da se v pravilnik o merilih in kriterijih sprejema otrok v 
vrtec v kot kriterij doda še dodatne to�ke za otoke, ki so iz ob�ine Pivka.  
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se bo pobuda posredovala osnovni šoli, da se glede predloga 
opredeli ter predloži ob�inskemu svetu v potrditev morebitni nov predlog pravilnika. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora, ki je gradivo obravnaval. 
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Predsednik odbora za družbene dejavnosti Aleš Cantarutti je povedal, da je odbor gradivo obravnaval 
in ga podprl.  
 
V razpravi je sodelovala: Danica Štrukelj Stanonik.  
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 15 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o zagotovitvi dodatnih 
prostorov za dodatni oddelek vrtca: 
1.  
V Osnovni šoli Košana – enoti vrtec se zagotovijo in uredijo dodatni prostori za oddelek vrtca. 
2.  
1. septembra 2007 se podaljša obratovalni �as enote vrtca v Osnovni šoli Košana. �as se �as 
podaljša za 1 uro, tako da vrtec obratuje od 6.00 do 16.00.   
3.  
Staršem, ki so otroka vpisali v enota vrtca pri Osnovni šoli Pivka, pa so bili pri sprejemu zavrnjeni, se 
na podlagi vloge povrnejo potni stroški od Pivke do Košane v višini cene kilometrine za prevoz na delo 
in iz dela.  
4.  
Ta sklep velja takoj.  
 
 

Ad 14.) Sklep o ustanovitvi instituta nagrad in priznanj Ob�ine Pivka 
 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev sta podala župan Robet Smrdelj in Jana Knafelc Strle. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora, ki je gradivo obravnaval. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Aleš Cantarutti je povedal, da je odbor gradivo obravnaval 
ter, da  predlaga ob�inskemu svetu, da ga sprejme. 
 
V razpravi sta sodelovala: Danica Štrukelj Stanonik in Janez Marin�i�. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 15 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o ustanovitvi instituta 
nagrad in priznanj Ob�ine Pivka: 
1 
Ustanovi se institut nagrad in priznanj Ob�ine Pivka. 
2. 
Natan�nejša oblika in forma vrste nagrad in priznanj ter postopek za podelitev nagrad in priznanj se 
natan�no dolo�i v Odloku o nagradah in priznanjih Ob�ine Pivka.   
3. 
Ob�inski svet je soglašal s predlogoma župana, da se za naslednjo sejo pripravi predlog sklepa o 
ustanovitvi komisije, nalogah komisije  ter imenuje �lane komisije. 

 
 

Ad 15.) Sklep o denarni pomo�i za družino Urban�i� 
 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora, ki je gradivo obravnaval. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Aleš Cantarutti je povedal, da je odbor gradivo obravnaval 
ter, da  predlaga ob�inskemu svetu, da ga sprejme. Odbor predlaga ob�inskemu svetu odobritev 
finan�ne pomo�i v višini 1000�. 
 
V razpravi je sodeloval: Dejan �esnik. 
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Ob�inski svet je sprejel naslednji Sklep o denarni pomo�i za družino Urban�i�: 
1.  
Ob�inski svet Ob�ine Pivka soglaša, da se iz prora�una Ob�ine Pivka zagotovijo sredstva za denarno 
pomo� družini Urban�i� v višini   1.000 �. Sredstva se namenijo za odpravo posledic nesre�e, ki jo je 
družina utrpela 3. maja 2007. 
2. 
Ta sklep velja takoj.  
 
PRISOTNIH:  15 svetnikov 
ZA:   14 svetnikov 
PROTI:                 0 svetnik 

 
 

Ad 16.) Sklep o soglasju k subvencioniranju najemnin v tržnih stanovanjih 
 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Jana Vodopivec. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora, ki je gradivo obravnaval. 
 
Predsednik odbora za finance in prora�un Robert Sever je povedal, da je odbor gradivo obravnaval in 
ga podprl. 
 
V razpravi sta sodelovala: Danica Štrukelj Stanonik in Stojan Sušelj. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 15 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o soglasju k 
subvencioniranju najemnin v tržnih stanovanjih: 
1. 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka daje soglasje, da se subvencionira najemnine upravi�encem v tržnih 
stanovanjih do višine neprofitne najemnine, pod pogoji in na�inu, kot velja za najemnike v neprofitnih 
stanovanjih. 
2. 
Ta sklep velja takoj.  
 
 

Ad 17.) Sklep o na�inu porabe prora�unskih sredstev za cepljenje proti virusu HPV 
 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora, ki je gradivo obravnaval. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Aleš Cantarutti je povedal, da je odbor gradivo obravnaval 
ter, da predlaga ob�inskemu svetu v sprejem sklep s slede�imi dolo�ili: ob�ina naj staršem da na 
izbiro dva razli�na izvajalca, cepi naj se 9. razred v šolskem letu 2007/2008, stroški cepljenja naj se 
porazdelijo v razmerju 90% ob�ina in 10% starši, starše in otroke naj se o prednostih in posledicah 
cepljenja primerno seznani. 
 
V razpravi so sodelovali: Danica Štrukelj Stanonik Štrukelj, Aleš Cantarutti, Janez Marin�i�, Luka 
Kaluža, Stojan Sušelj, Andrej Godina, Ervin Smerdelj, Jadran Broži� in Boris Rebec. 
 
Na sejo se je ob 19.45 uri vrnil svetnik Boris Rebec. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog, da Ob�ina sofinancira 100% stroškov cepljenja, na 
glasovanje. 
PRISOTNIH:   15 svetnikov 
ZA:    11 svetnikov 
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PROTI:                 0 svetnik 
Predlog je bil izglasovan. 
V �asu glasovanja na seji ni bil prisoten svetnik Stojan Sušelj. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog sklepa, skupaj s prej sprejetim predlogom, ter s tem, da se v 
1. �lenu besedilo »osnovnih šol v Ob�ini Pivka in za deklice, ki imajo stalno bivališ�e v Ob�ini Pivka« 
nadomesti z naslednjim besedilom«, ki so ob�anke ob�ine Pivka.«, na glasovanje. 
 
Ob�inski svet je sprejel naslednji Sklep o na�inu porabe prora�unskih sredstev za cepljenje proti 
virusu HPV: 
1. 
V prora�unu ob�ine so zagotovljena sredstva za cepljenje proti virusu HPV. Sredstva se namenijo za 
cepljenje deklic 9. razreda, ki so ob�anke ob�ine Pivka. Kot prva generacija se cepi 9. razred v 
šolskem letu 2007/2008. 
2. 
Ob�ina Pivka bo staršem na izbiro ponudila dva razli�na izvajalca, s katerimi bo sklenila poseben 
dogovor.  
3. 
Stroški cepljenja krije Ob�ina Pivka.  
4. 
Starše in otroke se o prednostih in posledicah cepljenja seznani na predavanju. 
5. 
Ta sklep velja takoj.  
 
PRISOTNIH:   16 svetnikov 
ZA:    9 svetnikov 
PROTI:                 0 svetnik 
 
 
Ad 18.) Sklep o potrditvi Idejne zasnove za ureditev plo�nikov, kolesarske steze ter avtobusnih 
postajališ� v naselju Petelinje ter potrditev Idejne zasnove rekonstrukcija regionalne ceste Kal, 

ki bo podlaga za �imprejšnji za�etek postopkov odkupa potrebnih zemljiš� 
 
 

Gradivo je bilo posredovano na seji. 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. 
 
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora, ki je gradivo obravnaval. 
 
Predsednik odbora za komunalno dejavnost in urejanje okolja  Andrej Godina je povedal, da je odbor 
gradivo obravnaval in ga soglasno potrdil. 
 
V razpravi je sodeloval: Miha Kapelj. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o potrditvi Idejne 
zasnove za ureditev plo�nikov, kolesarske steze ter avtobusnih postajališ� v naselju Petelinje 
ter potrditev Idejne zasnove rekonstrukcija regionalne ceste Kal, ki bo podlaga za �imprejšnji 
za�etek postopkov odkupa potrebnih zemljiš�: 
1.  
Ob�inski svet Ob�ine Pivka potrjuje Idejno zasnovo za ureditev ceste G1-9/338 Postojna-Pivka 
(Petelinje), št. idejne zasnove 1114-1, ki ga je izdelalo podjetje Investbiro Koper d.d., ki predvideva 
rekonstrukcijo glavne ceste z dogradnjo plo�nika, kolesarskih poti  ter avtobusnih postajališ�  ter 
Idejno zasnovo Rekonstrukcija regionalne ceste R3-622 Neverke – Kal, Idejna zasnova št. NG/010-
2006, ki ga je izdelalo podjetje Prostor d.o.o iz Kopra za rekonstrukcijo regionalne ceste z dogradnjo 
plo�nika skozi naselje.  Ob�inski svet pa dopuš�a tudi dopolnitve idejne zasnove v kolikor so 
podkrepljene s strokovnimi podlagami. 
2. �len 
Ob�inski svet soglaša, da se cene za odkup potrebnih zemljiš� za potrebe izgradnje objektov javnega 
zna�aja in javnega interesa, ki so dolo�ene s cenitvijo sodno zapriseženega cenilca,  lahko poviša 
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najve� za 50 %, v kolikor se z lastnikom zemljiš�a doseže sporazum o prodaji potrebnega zemljiš�a in 
zato ob�ini ni potrebna pridobitev zemljiš�a s formalnim postopkom uveljavitve javne koristi za 
pridobitev lastništva na teh zemljiš�ih. 
3. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 19.) Pobude in vprašanja svetnikov  
 
 
1. 
Svetnik Ervin Smerdelj je posredoval pobudo Trške skupnosti Pivka, da naj se lokalna televizijska 
postaja raje ve�krat odzove povabilu trške skupnosti, da pripravi prispevke raznih prireditev, ki jih trška 
skupnost organizira. Vabilom se namre� lokalna TV ne odziva.  
 
2. 
Svetnik Jadran Broži� je vprašal kdaj bo v Pivka zgrajen nov bencinski servis. 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se bo do naslednje seje poskušalo preveriti situacijo pri 
potencialnem investitorju. Kot je seznanjen so projekti že izdelani, gradbeno dovoljenje pa še ni 
pridobljeno. 
 
3. 
Svetnik Jadran Broži� je v zvezi z vra�ilom vlaganj v telekomunikacijsko omrežje podal pobudo, da 
se ob�anom posreduje kakšne informacije o poteku postopka vra�anja vloženih sredstev. Predlagal je, 
da se na primer v Notranjsko – kraških novicah objavi obvestilo o poteku same zadeve. 
Jana Vodopivec je povedala, da je seznanjena, da je bil v �asopisu Dnevnik objavljen �lanek, da so 
bili nekateri zahtevki za vra�ilo vlaganj že rešeni. Ob�ina, ki je tudi podala zahtevke za vra�ilo vlaganj, 
ni bila še obveš�ena, da bi bili ti zahtevki rešeni oziroma, da bi bili že v postopku reševanja. Se bo pa 
pridobilo informacije o poteku reševanja zahtevek za vra�ilo sredstev. 
 
4. 
Svetnik Jadran Broži� je podal pobudo, da se preveri delovanje hidrantov v Šmihelu ter da se 
delujo�e hidrante nadgradi nad zemljo ter, da se namesti omarico s pripomo�ki za gašenje. 
Direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i� je povedal, da se v teh dneh kon�uje izdelava katastra 
hidrantov. Poro�ilo bo v teh dneh tudi kon�ano. Svetnika je povabil, da se oglasi na Ob�ini, kjer mu bo 
lahko podana kopija poro�ila. Povedal je še, da se bo v prihodnosti pripravil tudi predlog sanacije 
nedelujo�ih hidrantov, predlog zgraditve novih. Poudaril je, da se v zvezi s hidranti pojavlja v zadnjem 
�asu resen problem in sicer kraja vode iz hidrantov. 
 
5. 
Svetnik Janez Marin�i� je povedal, da se je v Zagorju za�ela gradnja kanalizacije že v mesecu 
septembru lanskega leta. Povedal je, da je s strani vaš�anov izražene veliko slabe volje in veliko kritik 
na ra�un  izvajalca del. Podal je pobudo, da se do naslednje seje, s strani nadzorne službe izvedbe 
del, pridobi poro�ilo o poteku del (neko kompleksno informacijo), na podlagi katerega bo lahko podajal 
odgovore vaš�anom na razna vprašanja, ki se v tej situaciji obra�ajo nanj.  
Alenka Rau je povedala, da je rok izvedbe del junij 2007. 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je seznanjen, da je bilo pri poteku del, predhodno potrebno 
rešiti veliko nepredvidenih problemov. Kot je sam seznanjen naj bi bil izvajalec kar precej prilagodljiv 
željam vaš�anov. Župan je povedal, da se bo do naslednje seje pripravilo pisni odgovor. 
 
6.  
Svetnik Andrej Godina je podal pobudo, da se ob obstoje�e hidrante postavi omarice za 
shranjevanje potrebne opreme za uporabo hidranta npr. cev, sekira,.. V požaru,  ki je bil pred kratkim 
v vasi kal se je namre� izkazalo, da bi sicer lahko za�eli objekt gasiti že prej, vendar ob obstoje�ih 
hidrantih ni bilo potrebne opreme. 
 
7.  
Svetnik Andrej Godina se je v imenu Društva ljubiteljev Kraških ov�arjev zahvalil Ob�ini Pivka za 
finan�no pomo�. 
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8. 
Svetnica Minka Sušelj je posredovala ponovno pobudo VS Dolnja Košana za ureditev križiš�a v 
Dolnji Košani pred objektom, kjer se nahaja pošta. Cesto Neverke – Dolnja Košana naj se dolo�i kot 
prednostno cesto, medtem ko se cesto iz smeri Nova Sušica dolo�i kot stranko cesto ter primerno 
opremi s prometnim znakom »križiš�e s prednostno cesto«. Omenjeno križiš�e je bilo tako ozna�eno 
do za�etka obnove objekta pošte, na kar so znak zaradi del na tem obmo�ju odstranili. Prosijo, da se 
križiš�e zaradi varnostnih razlogov ponovno opremi z znakom »križiš�e s prednostno cesto« in 
dodatno postavitve ob križiš�u smerokaz za Pivko oz. Ribnico. 
 
9. 
Svetnik Stojan Sušelj je vprašal kakšno je stališ�e Ob�ine do postavljenih barak, vrtnih lop in 
nadstreškov tako v sami Pivki kot v celi ob�ini. 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je ureditev situacije precej kopleksna. Predvideva pa, da se bo 
v bližnji prihodnosti umeš�anje garaž, lop in podobnega urbanisti�no definiralo za v naprej. Kar je že 
zgrajenega ali postavljenega brez dovoljenj pa bo potrebno preveriti na kakšen na�in je možno zadevo 
sanirati ali urediti. 
Glede vrti�kov ob stanovanjskih blokih na Pivški ulici (poleg krožiš�a) je povedal, da je Ob�ina 
odkupila dolo�en del zemljiš�, zato bo del vrti�kov preurejen zelenico. 
 
10.  
Svetnik Aleš Cantarutti je podal pobudo, da se pove�a postavka za storitve kabelske televizije tako, 
da bo izvajalec lahko pripravil ve� prispevkov o dogodkih in prireditvah, ki se dogajajo v Ob�ini. 
Predlagal je, da se zato zmanjša postavka sofinanciranja revije Kras, ker meni, da je kabelska postaja 
bolj gledana kot pa branje revije Kras. 
 
11. 
Svetnik Aleš Cantarutti je podal pobudo, da Ob�ina Pivka kot pobudnica organizira sre�anje s 
svetniki sosednjih ob�in npr. Ob�ine Postojna, Ilirska Bistrica, Diva�a, itd, na katerem bi si svetniki 
lahko izmenjali mnenja o aktualnih temah kot so oblikovanje regij,… 
 
12. 
Svetnik Aleš Cantarutti je svetnike povabil na prireditev Petelinjski tek ter, da si 13.14 in 15. julija 
ogledajo doslej najve�jo športno prireditev v Pivki  t.i. mednarodni turnir mladinskih košarkarskih 
reprezentanc iz Slovenije, Srbije, Tur�ije in �eške, ki bo potekala v športni dvorani Skala. 
 
13. 
Svetnik Jadran Broži� je svetnike povabil na turnir malega nogometa, prostega balinanja in odbojke 
15. in 16. v Šmihel. 
 
14. 
Svetnik Miha Kapelj je podal pobudo, da se svetniške pobude in vprašanja skupaj z odgovori objavi 
v Notranjsko – kraških novicah na strani iz ob�inske hiše. 
 
15. 
Svetnik Miha Kapelj je vprašal kdaj bodo ob�ani obveš�eni ali je njihova vloga za spremembo 
namembnosti zemljiš�a ugodno rešena s novim prostorskim planom. 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se sedaj pripravljajo strokovne podlaga. Kon�na odlo�itev bo 
znana v roku enega leta. 
 
16. 
Svetnik Robert Sever je glede na to, da se je kar precejšen del seje posvetilo urejanju plo�nikov in 
razširitvi cest podal pobudo, da se razmisli o izgradnji plo�nika po cesti med Pivko in naseljem Trnje, 
saj je na najej veliko pešcev, pa tudi vas postaja turisti�na vas. 
 
17. 
Svetnik Dejan �esnik je glede no, da je predvidena izgradnja plo�nika in klesarske steze med 
Petelinjami in Selcami, vprašal ali je možno, da Ob�ina skupaj s Telemachom pristopi k sofinanciranju 
postavitve dodatne cevi za potrebe kabelske TV. 
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Župan Robert Smrdelj je povedal, da bi bilo potrebno preveriti zainteresiranost podjetja namre�, ko 
se je v Petelinjah postavljalo na novo celotno infrastrukturo je bilo podjetje pripravljeno položiti svoje 
inštalacije pod pogojem, da se jim sofinancira dolo�en delež stroškov. Glede na to, da je Telekom 
svoje inštalacije položil brez kakršnih koli pogojev do Ob�ine, se je Ob�ina odlo�ila, da ne pristopi k 
sofinanciranju inštalacij Telemacha. 
 
18. 
Svetnik Dejan �esnik je povedal, da je bil s strani lastnikov iz Pre�ne ulice obveš�en, da je zaradi 
tovornjakov, ki so prevažali težak tovor v �asu izgradnje športne dvorane Skala, na stanovanjih prišlo 
do raznih razpok, te so tudi na fasadah. Lastniki stanovanj sprašujejo kako je z odgovornostjo 
investitorja glede nastale situacije. 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da ima praviloma izvajalec sklenjeno zavarovanje odgovornosti iz 
opravljanja svoje dejavnosti, iz �esar je krita tudi dokazljiva škoda, ki je nastala v �asu izvajanja 
gradbenih del.  
 
19. 
Svetnik Boris Rebec je v zvezi s predloženo brošuro Brkinska sadna cesta, ki so jo svetniki prejeli, 
vprašal zakaj je v brošuri pod prireditve v ob�ini Pivka naveden samo Pivški shod in nobena druga 
prireditev, npr. Petelinjski tek. Glede ostalih ob�in pa je navedeno kar precej prireditev. 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se jih bo pozvalo, da se v prihodnje navede tudi ostale prireditve. 
 
 

Ad 19) Razno 
 
 
 
Pod to�ko razno ni bilo razprave. 
 
 
 
Seja je bila zaklju�ena ob  20.00 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:          Ž U P A N 
Jana Vodopivec         Robert Smrdelj l.r. 


