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

Ob�inski svet Ob�ine Pivka je na svoji 29. seji dne________.09.2006 sprejel 
 
 

S K R A J Š A N   Z A P I S 
 

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

ki je bila v sredo, dne 28.06.2006 ob 16.00 uri v sejni sobi Ob�ine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka 
 
 
 
 
PRISOTNI �LANI:        Andrej Godina, Marica Kaluža, Marjan Korent, Miloslav Kranjc, Janez Marin�i�, 

Mojca Požar Štunf, Boris Rebec, Vital Turnšek, Janez �u�ek, Ervin Smerdelj, 
Aleš Cantarutti, Andrej Žele, Jože Žele in Martin Volk.  

 
OPRAVI�ENO ODSOTEN �LAN: Marjan Knafelc, Jadranka Morelj in Milan Mozeti�. 
 
OSTALI PRISOTNI:    župan Robert Smrdelj, direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i�, Darja 

Sušelj, Natalija Vilhar Samsa, Ludvika Šabec, Sonja Maruši�, Alenka Rau, 
Emanuela Lenar�i�, Jana Vodopivec, predsednica nadzornega odbora Jožica 
Šuštarši� ter Stojan Urbano. 

 
PRISOTNA NOVINARJA: Katarina Temkova in Sergeja Širca. 
  
Sejo je na podlagi pooblastila župana v skladu s 26. �lenom Poslovnika ob�inskega sveta Ob�ine 
Pivka vodil podžupan Ervin Smerdelj. Pozdravil je vse gledalce kabelske televizije, novinarje, 
predsednico nadzornega odbora, direktorja ob�inske uprave, ob�insko upravo ter svetnike in svetnice.  
 
 

Ad 1.) Sprejem dnevnega reda 
 
Predlog dnevnega reda so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Podžupan je predlagal sprejem predloga dnevnega reda s tem, da se pod 5. to�ko doda novo 5a. 
to�ko - Sklep o za zagotovitvi finan�nih sredstev iz ob�inskega prora�una za investicijo izgradnje 
pokopališ�a v Pivki. 
 
Boris Rebec je imel pobudo, da se iz dnevnega reda umakne 7. to�ko  - Operatvini program 
odvajanja odpadnih vod v ob�ini Pivka, ker program nikjer ne vklju�uje njegove pobude iz prejšnje 
seje, da je potrebno podjetje Pivka d.d. oprostiti pla�ila kanalš�ine za obrat Klavnica. 
 
Direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i� je povedal, da Operativni program odvajanja odpadnih 
voda definira kaj so komunalne odpadne vode in kaj so tehnološke odpadne vode. Šele sprejem 
Operativnega programa bo omogo�al konkretnejše odlo�itve glede oprostitve pla�il posameznih 
subjektov. 
 
Svetovalka za investicije Ludvika Šabec je povedala, da je v uvodu državnega operativnega 
programa odvajanja odpadnih voda, ki je podlaga za pripravo ob�inskega operativnega programa, 
jasno navedeno, da je to operativni program odvajanja odpadnih voda, ki nastanejo v gospodinjstvu. 
Odvajanje tehnoloških odpadnih voda tako ni predmet tega programa odvajanja odpadnih voda. Zato 
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mora vsako podjetje posebej zadeve reševati v skladu z obstoje�o zakonodajo. Kot je izvedela zadeva 
povezana s Pivka d.d. ni sestavni del ob�inskega operativnega programa odvajanja odpadnih voda. 
 
Podžupan je povedal, da je smiselno, da se to�ke ne umakne iz dnevnega reda ter se zadevo 
konkretneje obravnava pri sami to�ki. 
 
Aleš Cantarutti je glede na to, da je za obravnavo posameznih to�k nujna prisotnost župana, imel 
pobudo, da se za 2. to�ko obravnava 13. to�ko  -  Pobude in vprašanja. 
 
V razpravi so sodelovali:  Boris Rebec, Miloslav Kranjc in Aleš Cantarutti. 
 
 
Podžupan je dal predlog Borisa Rebec, da se 7. to�ka - Operativni program odvajanja odpadnih vod 
v ob�ini Pivka umakne z dnevnega reda, na glasovanje. 
 
PRISOTNIH:   14 svetnikov 
ZA:                      4  svetnikov 
PROTI:                6 svetnikov 
 
Predlog ni bil izglasovan. 
 
 
Podžupan je dal predlog, da se sprejme predlagani dnevni reda s tem, da se pod 5. to�ko - Odlok o 
na�inu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na podro�ju opravljanja pokopaliških storitev, 
pogrebnih dejavnosti in urejanja pokopališ� – druga obravnava, doda novo 5a. to�ko - Sklep o 
zagotovitvi finan�nih sredstev iz ob�inskega prora�una za investicijo izgradnje pokopališ�a v Pivki ter, 
da se 13. to�ka – Pobude in vprašanja premakne  na 3. to�ko dnevnega reda, na glasovanje. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 14 svetnikov) sprejel naslednji dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Zapisnik 27. seje ob�inskega sveta  
3. Pobude in vprašanja svetnikov  
4. Odlok o merilih za podaljšanje obratovalnega �asa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 

opravlja gostinska dejavnost na obmo�ju ob�ine Pivka – prva obravnava 
5. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana 

– po skrajšanem postopku 
6. Odlok o na�inu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na podro�ju opravljanja 

pokopaliških storitev, pogrebnih dejavnosti in urejanja pokopališ� – druga obravnava  
6a. Sklep o zagotovitvi finan�nih sredstev iz ob�inskega prora�una za investicijo izgradnje pokopališ�a 

v Pivki 
7. Sklep o dolo�itvi cen najema grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških storitev v ob�ini Pivka 
8. Operativni program odvajanja odpadnih vod v ob�ini Pivka  
9. Sklep o predlogu za imenovanje �lanov in namestnikov okrajnih volilnih komisij za 2. volilno enoto 

8. volilni okraj 
10. Predlogi za odtujitev nepremi�nin 

9.1. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra (parc. št. 3676/4, k.o. Narin) 
9.2. Predlog sklepa o odtujitvi nepremi�nin v k.o. Petelinje  
9.3. Sklep o prodaji poslovnega prostora v Krpanovem domu 

11. Sklep o soglasju k sanaciji fasade, zamenjavi kritine in žlebov na poslovno stanovanjski stavbi na 
Kolodvorski cesti 1, v Pivki  

12. Informacija o pri�etku aktivnosti za izgradnjo doma za starejše v Pivki  
13. Predstavitev prometne ureditve za novo telovadnico 
14. Razno  
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Ad 2.) Zapisnik 27. seje ob�inskega sveta 

 
 
Svetniki so prejeli z gradivom skrajšan zapis 27. seje ob�inskega sveta. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 14  svetnikov) sprejel skrajšan zapis 27. seje ob�inskega 
sveta Ob�ine Pivka. 
 

 
Ad 3.) Pobude in vprašanja svetnikov 

 
 

Na seji so bile ustno podane naslednje pobude in vprašanja: 
 
1. Volk Martin je imel pobudo, da se sanira divje odlagališ�e pri Veliki Pristavi. 

Direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i� je predlagal  svetniku, da se v zvezi z zadevo 
zglasi v pisarni strokovne službe Ob�ine Pivka, da se dogovorijo glede sanacije divjega 
odlagališ�a. 

 
2. Mojca Požar Štunf je povedala, da je odbor za varstvo okolja že na prejšnji seji obravnaval 

problematiko prebivalcev Ulice 27. aprila, Snežniške in Tovarniške, zaradi obratovanja nove 
tovarne peletov. Odbor je sprejel naslednji sklep: »Ker poteka v tovarni peletov še poskusno 
obratovanje do 1. septembra 2006, je potrebno v tem �asu izvesti meritve hrupa emisij v zrak. 
Meritve že potekajo. Mojca Požar Štunf je dala pobudo, da Ob�ina Pivka pridobi rezultate meritev 
in program ukrepov, ki jih bo investitor izvršil, da bo dosežen nivo dovoljenih obremenitev 
bivalnega okolja prizadetih ob�anov in jih posreduje na naslednji seji Odbora za varstvo okolja.«  
Svetnica sprašuje ali so bili že pridobljeni rezultati meritev  in program ukrepov. Predlagala je, da 
se jih predstavi na naslednji seji odbora. 

 
3. Mojca Požar Štunf je predstavila pobudo odbora za varstvo okolja, da ob�inska uprava pripravi 

lokalni program varstva okolja. 
 
4. Miloslav Kranjc je imel pobudo, da se glede na to, da je v prora�unu za naslednje leto 

predvidena postavka »cesta Nadanje selo« da se le to uvrsti v operativni plan izvajanja ob�inskih 
nalog in se dolo�i konkretno osebo, ki bo delala na tej zadevi. 

 
5. Aleš Cantarutti je podal pobudo, da se tudi pivški svetniki vklju�ijo v »debato« kdaj se je za�ela 

vojna za Slovenijo ter da se ponovno ovrednoti datum za�etka vojne oz. da svetniki podajo 
predlog, da se za za�etek vojne šteje 26 junij, saj so tanki tistega dne šli iz vojašnic na cesto tako 
v Ilirski Bistrico kot v Pivki. 

 
 Podžupan Ervin Smrdelj je povedal, da se s pobudo strinja. 

 
6. Vital Turnšek je imel vprašanje v zvezi z zakonom o regijah in sicer ali je predvidena regija na 

našem obmo�ju ter v kakšnih okvirih se pojavlja ob�ina Pivka glede na zakon o regijah, ki nastaja 
ter kakšne na�rte ima v okviru zakona Ob�ina Pivka. 

 
Direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i� je povedal, da se Zakon o regijah nastaja 
pripravlja, vendar je realno pri�akovati, da bo glede posameznih vprašanj potrebno predhodno 
spremeniti ustavo. Predvideno je, da naj bi bile regije enotne statisti�nim regijam. Poudaril je, da 
Ob�ina Pivka zadevo aktivno spremlja ter po svojih mo�eh tudi skuša vplivati nanj. 

 
7. Jože Žele je ob�inskemu svetu predstavil naslednje pobude vaš�anov Drskov�ja v okviru vaške 

skupnosti Zagorje: 
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 - starši otrok, ki obiskujejo podružni�no šolo Zagorje zahtevajo, da se za njihove otroke kon�no 
zagotovi ali podaljšano bivanje  ali, da se uredi javni prevoz otrok v šolo in iz šole, saj sedanje 
avtobusne zveze niso usklajene z šolskim urnikom;          
- glede na naraš�anje števila otrok predlagajo, da se izgradi otroško igriš�e v vasi Drskov�e, za 
kar so pripravljeni tudi sami prispevati; 
- v zvezi s pripravljenem projektom izgradnje plo�nikov in postajališ� v vasi Drskov�e so postavili 
vprašanje, kdaj bo le ta realiziran, glede na to, da je s strani DRSC-ja potrjen.   

 
Tudi Marjan Korent  je povedal, da je varnost v vasi Drskov�e ogrožena. 

 
Direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i� je povedal, da se za pobudo v zvezi z izgradnjo         
otroškega igriš�a v vasi Drskov�e zahvaljuje, vendar je predlagano obmo�je izgradnje izven 
obmo�ja zazidljivosti, zaradi �esar je pridobitev gradbenega dovoljenja prakti�no nemogo�a. 
V zvezi s projektom izgradnje plo�nikov in postajališ� je poudaril, da je bil eden bistvenih 
problemov pridobitev soglasij s strani lastnikov zemljiš�. Nadalje je povedal, da  so projekti 
potrjeni, vendar projekti ne bodo realizirani letos, se pa lahko realno pri�akuje, da bo zadeva 
realizirana v prvi polovici naslednjega leta. 

 
Ludvika Šabec je podarila, da soglasje DRSC-ja velja 2 leti. 

              
7. Aleš Catarutti je v zvezi z mrliško vežico v Trnju povedal, da zaenkrat še ni rešitve, saj je župnija 

predlog vaške skupnosti na novi lokaciji zavrnila.  
 
 
Ob�inski odbor Nove Slovenije je podal v pisni obliki naslednje pobude in vprašanja: 
1.  
V letošnjem letu so ob�ine v obmo�ju Okrožnega sodiš�a v Kopru na podlagi poziva sodiš�a 

predstavniškim organom ob�in predlagale kandidate za sodnike porotnike. Ker odziva na prvo objavo 
v oktobru lani ni bilo dovolj, je sodiš�e januarja letos ponovno pozvalo upravi�ene predlagatelje k 
podaji predlogov. Zanima nas, ali je Ob�ina Pivka sploh predlagala na podlagi poziva ustrezno število 
kandidatov in �e, kako je potekal postopek evidentiranja in predlaganja 
2.  
Pred kratkim je Ob�ina Pivka v Uradnem listu RS - Razglasni del št. 62-63 z dne 16.6.2006 objavila 
javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov v Krpanovem domu in sicer poslovnega 
prostora, ki ga zaseda Posta Slovenije in sosednjega poslovnega prostora. Za slednjega je predlog 
za prodajo na današnjem ob�inskem svetu. Sklep ob�inskega sveta o prodaji dela, ki ga zaseda 
Posta je bil sprejet lani in upoštevan v prihodkih lanskoletnega prora�una Iv rebalansu/. Realizacije ni 
bilo. V prora�unu za leto 2006 pa planirani prihodek ni upoštevan, �eprav je sklep iz lanskega leta 
(konto 72000), prav tako se sprašujemo, ali je bila prodaja predvidena v letnem programu prodaje 
ob�inskega stvarnega in finan�nega premoženja za leto 2006, ki je obvezna priloga prora�una. Zakon 
o javnih financah namre� zahteva da se skupaj s prora�unom predloži ob�inskemu svetu v sprejem 
navedeni program prodaje. 
Pred kratkim je Ob�ina Pivka na spletni strani objavila javno zbiranje ponudb za prodajo poslovno 
stanovanjskega objekta Kolodvorska 19. Sklep o prodaji tega objekta je ob�inski svet sprejel 
septembra lani in zajel v prihodkih za leto 2005. �eprav realizacije lani ni bilo, v letošnjem prora�unu 
v prihodkih ni zajet prihodek od prodaje tega objekta. V letošnjem prora�unu so prikazani le prihodki 
iz naslova prodaje stanovanj v višini 30 milijonov SIT. 
Prosimo, da župan pojasni, ali je postopek v obeh primerih voden v skladu z Zakonom o javnih 
financah in uredbo Vlade RS in kako je potekal. 
3.  
Veseli nas, da ob�ina upošteva pobude, a je žal �as od pobude do realizacije nesorazmerno dolg. Tu 
mislimo na dve pobudi podani od Mlade Slovenije oz. Ob�inskega odbora Nove Slovenije. Obvestilna 
tabla neobstoje�ega Weis puba je bila odstranjena izpred Krpanovega doma šele 26.junija, �eprav je 
pobuda stara že ve� mesecev. Prav tako je bila šele po koncu šolskega leta (26.junija) ustrezno 
urejena ozemljitev avtobusnega postajališ�a v Pivki in štrle�i kovinski trak otrok ne ogroža ve�. 
4.  
Ponovno predlagamo, da se to�ko »pobude in vprašanja svetnikov« uvrsti na za�etek seje 
ob�inskega sveta, saj po poro�anjih v medijih izgleda kot da pivški svetniki ni�esar ne sprašujejo in 
nimajo nikakršnih pobud. Do obravnave to�ke, ki je neupravi�eno, na repu po navadi dolgega 
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dnevnega reda, po ve�urnih razpravah,ostane le malokdo od novinarjev. 
Prepri�ani smo, da so tudi pobude in vprašanja pomemben del lokalne demokracije, za katero si 
Združenje ob�in, ki mu nas župan predseduje in Komite regij, katerega �lan je, nedvomno prizadeva. 
5.  
Ponovno predlagamo, da se pisne odgovore na pobude in vprašanja pošilja hkrati z ostalim 
gradivom za sejo ob�inskega sveta, saj je pošiljanje gradiva v roku po poslovniku pogoj za uvrstitev 
to�ke na dnevni red. Prav zanimiv bi bil odgovor na vprašanje, katere od odgovorov, ki so 
posredovani svetnikom na postavljena vprašanja oziroma pobude, se je pripravilo šele zadnji teden 
pred sejo ob�inskega sveta, torej po tem, ko je bilo ostalo gradivo poslano. Svetniki so že ve�krat 
upravi�eno v skladu s poslovnikom postavili zahtevo, da se odgovore pošilja hkrati z ostalim 
gradivom. Naj se vendar že enkrat spoštuje poslovnik ob�inskega sveta. 
6.  
Na prejšnji seji smo opozorili na pobudo stanovalcev poslovno stanovanjskega objekta Kolodvorska 
14 a, b in c, ki so že pred dvema mesecema poslali pobudo za namestitev ogledala pri Vrtcu Pivka, 
nasproti izvoza z njihovega parkiriš�a, ki bi omogo�alo voznikom preglednost ulice Pot na Orlek in 
omogo�alo varen izvoz vozil z njihovega parkiriš�a. Pobuda nerazumno dolgo �aka na obravnavo in 
uresni�itev, zato ponovno nanjo opozarjamo. 
7.  
V za�etku junija je odmeval v Pivki množi�ni pretep v bar Delta, v katerem je bilo poškodovanih tudi 
pet mlajših Piv�anov. Župan se je v Primorskih novicah (7. junija) odzval na dogodek z izjavo:« Stvar 
bomo morali hitro spraviti v red.« Kakšne ukrepe je sprejela Ob�ina v zvezi z neljubim dogodkom v 
objektu v neposredni bližini šole? 

 
 

Ad 4.) Odlok o merilih za podaljšanje obratovalnega �asa gostinskih obratov in kmetij, na 
katerih se opravlja gostinska dejavnost na obmo�ju ob�ine Pivka – prva obravnava 

 
 
Gradivo so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Obrazložitev je podal direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i�. Povedal je, da bo s sprejemom 
odloka Ob�ina Pivka imela dokument, kjer bodo dolo�ena podrobnejša merila za izdajo soglasja za 
podaljšanje obratovalnih �asov. 
 
Podžupan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo Janez �u�ek je povedal, da je odbor predlog podprl s tem, da je 
sprejel sklep, da se v 3. �lenu doda nov tretji odstavek,  ki se glasi: 
»Gostinskim obratom iz tretjega odstavka 2. �lena se lahko obratovalni �as podaljša v poletnem �asu, 
ki traja od 26. aprila do 30. septembra, do 23.00 ure, ob petkih in sobotah pa do 24.00 ure.« 
Sedanji tretji odstavek postane �etrti, sedanji �etrti odstavek postane peti, sedanji peti odstavek pa 
postane šesti odstavek. 
 
Predsednik odbora za kmetijstvo Boris Rebec je povedal, da je odbor gradivo obravnaval skupaj z 
odborom za gospodarstvo, ter da je sprejel enak sklep. 
 
V razpravi so sodelovali:  Jože Žele, Marjan Korent, Janez Marin�i�, Aleš Cantarutti, Andrej 

Godina, Vital Turnšek in Ervin Smerdelj. 
 
 
Podžpan je dal predlog gradiva skupaj s predlogom odborov, da se v 3. �lenu doda nov tretji 
odstavek,  ki se glasi: »Gostinskim obratom iz tretjega odstavka 2. �lena se lahko obratovalni �as 
podaljša v poletnem �asu, ki traja od 26. aprila do 30. septembra, do 23.00 ure, ob petkih in sobotah 
pa do 24.00 ure.« ter tako sedanji tretji odstavek postane �etrti, sedanji �etrti odstavek postane peti, 
sedanji peti odstavek pa postane šesti odstavek, na glasovanje. 
 
 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 13 svetnikov) sprejel Odlok o merilih za podaljšanje 
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obratovalnega �asa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na  
obmo�ju ob�ine Pivka – prva obravnava. 
 
V �asu glasovanja na seji ni bil ve� prisoten Janez �u�ek, ki je sejo zapustil ob 17.10 uri. 
 
 

Ad 5.) Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Košana – po skrajšanem postopku 

 
 
Gradivo so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Obrazložitev je podala Sonja Maruši�. 
 
Podžupan je predal besedo predsedniku odbora, ki je gradivo obravnaval. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Aleš Cantarutti je povedal, da je odbor gradivo obravnaval 
ter dopolnitev odloka soglasno podprl. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 13 svetnikov) sprejel Odlok o dopolnitvi Odloka o 
ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana – po skrajšanem postopku. 
 

 
Ad 6.) Odlok o na�inu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na podro�ju opravljanja 

pokopaliških storitev, pogrebnih dejavnosti in urejanja pokopališ� – druga obravnava 
 
 

Gradivo so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Obrazložitev sta podala direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i� in Natalija Vilhar Samsa. Janko 
Boštjan�i� je povedal, da je bistvena sprememba glede na prvo obravnavo odloka ta, da investicija 
izgradnje pokopališ�a v Pivki ni ve� predmet tega koncesijskega akta. 
 
Podžupan je predal besedo predsednikom odbora, ki so gradivo obravnavali.  
 
Predsednik odbora za komunalno dejavnost je Andrej Godina je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval ter ga sprejel. 
 
Boris Rebec je na predlog odloka podal naslednji AMANDMA: 
»V 9. �lenu drugi odstavek naj se �rta v celoti.« 
Obrazložil je, da naj se višina nadomestila za investicijsko vzdrževanje dolo�i v sami pogodbi s 
koncesionarjem, za letno najemnino grobov, mrliško vežico, ter pogrebne storitve pa naj dolo�i 
ob�inski svet s sklepom. 
 
V razpravi so sodelovali:  Miloslav Kranjc, Jože Žele, Janez Marin�i�, Andrej Godina, Vital 

Turnšek, Aleš Cantaruttu, Andrej Žele, Boris Rebec in Martin Volk. 
 
Med razpravo se je seje udeležil župan Robert Smrdelj.  
 
Podžupan Ervin Smerdelj je predlagal 10 minutni odmor. 
 
Seja je bila prekinjen ob 18.25 
 
Seja se je nadaljevala ob 18.35. 
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V nadaljevanju je sejo vodil župan Robert Smrdelj. Podal je obrazložitev to�ke 7 - Sklep o dolo�itvi cen 
najema grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških dejavnosti v Ob�ini Pivka, ker je menil, da je ob 
obravnavi Odloka potrebno vzporedno predstaviti tudi ta predlog sklepa. 
 
 
 

Ad 7.) Sklep o dolo�itvi cen najema grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških storitev v 
Ob�ini Pivka 

 
 

Gradivo so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Obrazložitev so podali župan Robert Smrdelj, direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i� in Natalija 
Vilhar Samsa.  
 
Župan je predal besedo predsedniku odbora, ki je gradivo obravnaval.  
 
Predsednik odbora za komunalno dejavnost Andrej Godina je povedal, da je odbor gradivo obravnaval 
ter, da so bili vsi �lani mnenja, da so predlagane cene previsoke in višje od cenika v sosednjih 
ob�inah. S stani Matjaža Vilharja pa je bila podana pobuda, da naj se v cenik vnese pla�ilo pri prvi 
postavitvi nagrobnika in sicer v višini 5.000,00 SIT.  
 
Natalija Vilhar Samsa je podala primerjavo predlaganih cen s cenami, ki veljajo v sosednjih ob�inah za 
letno najemnino grobov na pokopališ�ih ter cene pogrebnih storitev.  
 
 
Boris Rebec je na predlog sklepa podal naslednji AMANDMA: 
»V sklepu, kjer se dolo�a višina cen najemnih grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških storitev v 
Ob�ini Pivka, predlaga �rtanje 2 �lena.« 
 
 
V razpravi so sodelovali:  Andrej Žele, Jože Žele, Aleš Cantarutti, Boris Rebec, Martin Volk, 

Ervin Smerdelj, Miloslav Kranjc, Mojca Požar Štunf in Janez Marin�i�. 
 
 
Boris Rebec je predlagal, da preden se odda mrliške vežice v upravljanje koncesionarju se le te 
ponudi v upravljanje vaškim skupnostim. 
 
Župan je povedal, da se bo vaške skupnosti pisno pozvalo, da se s podpisom izjave opredelijo ali se 
strinjajo, da predajo svoje pokopališ�e v upravljanje koncesionarju. 
 
Župan je dal predlog sklepa na glasovanje s tem, da se: 
1) v 2. �lenu se ceno najema mrliške vežice, ki je v upravljanju koncesionarja popravi na 18.000,00    
SIT brez DDV za enkratno uporabo mrliške vežice; 
2) da se pred zadnji odstavek 1. �lena sklepa doda naslednje besedilo: 
«Cena letne najemnine grobov se uvaja postopoma, in sicer: 
Koncesionar zara�unava prvo leto podelitve koncesije (predvidoma 2007) 70% cene letne najemnine 
grobov, drugo leto (predvidoma 2008) 85% cene letne najemnine grobov, tretje leto in naprej 
(predvidoma 2009 in naprej) 100% cene letne najemnine grobov.«; 
3) cene v 3. �lenu znižajo za 15%. 
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Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 13 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o dolo�itvi cen najema 
grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških storitev v Ob�ini Pivka: 
 
1. �len 
 
Letna najemnina grobov na pokopališ�ih v Ob�ini Pivka znaša: 
 
 
Vrsta grobnega polja 
 

 
Cena: 

 
Enojni 

 
  4.900,00  

 
Dvojni 

 
  8.500,00  

 
Razširjena grobna parcela 

 
11.000,00 

 
Grobnica 

 
19.000,00  

 
Otroški 

 
  3.500,00  

 
Žarni 

 
  3.500,00  

Cene so v SIT brez DDV. 
 
Cena letne najemnine grobov se uvaja postopoma, in sicer: 
Koncesionar zara�unava prvo leto podelitve koncesije (predvidoma 2007) 70% cene letne najemnine 
grobov, drugo leto (predvidoma 2008) 85% cene letne najemnine grobov, tretje leto in naprej 
(predvidoma 2009 in naprej) 100% cene letne najemnine grobov. 
 
Najemnina za nezasedene rezervirane grobove se pove�a v višini 20% vrednosti najema zasedenega 
grobnega polja. 
 
2. �len 
 
Cena najema mrliške vežice, ki je v upravljanju koncesionarja znaša 18.000,00 SIT brez DDV za 
enkratno uporabo mrliške vežice.  
 
3. �len 
 
Cene pogrebnih storitev: 

Pogrebne storitve Cena: 

Izklop in zasutje groba ter prva ureditev-POKOP 
s krsto (priprava zaboja za zemljo, izklop, zasutje, 
ureditev gomile ter položitev cvetja, 
pospravljanje) 

28.000,00  

Izklop in zasutje groba ter prva ureditev-POKOP 
s krsto – otroški grob (priprava, izklop, zasutje, 
ureditev groba ter položitev cvetja, pospravljanje) 

23.000,00  

Izklop in zasutje groba ter prva ureditev-POKOP 
z žaro (priprava, izklop, zasutje, ureditev groba 
ter položitev cvetja, pospravljanje) 

11.000,00  
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Poglobitev groba   5.100,00  

Cene so v SIT brez DDV. 
 
4. �len 
 
Sklep za�ne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 
Po glasovanju o predlogu Sklepa o dolo�itvi cen najema grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških 
storitev v Ob�ini Pivka je sledilo glasovanje o predlogu Odloka o na�inu in pogojih izvajanja 
gospodarske javne službe na podro�ju opravljanja pokopaliških storitev, pogrebnih dejavnosti in 
urejanja pokopališ� – druga obravnava. 
 
Župan je dal predlog odloka na glasovanje s tem, da se: 
1) v 9. �lenu �rta v celoti odstavek, ki dolo�a, da »Koncesionar pla�uje koncendentu nadomestilo za 

koncesijo. Nadomestilo se obra�una v višini 15% od fakturirane vrednosti storitev javne službe v 
preteklem letu. Koncendent nadomestilo za koncesijo nameni za investicijsko vzdrževanje 
pokopališ�.« ter  

2) v 9. �lenu, v zadnjem odstavku, �rta beseda »dodatno«. 
 
 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 12 svetnikov) sprejel Odlok o na�inu in pogojih izvajanja 
gospodarske javne službe na podro�ju opravljanja pokopaliških storitev, pogrebnih dejavnosti 
in urejanja pokopališ� – druga obravnava. 
 
V �asu glasovanja na seji ni bil prisoten Janez Marin�i�. 
 
 
Ad 6a.) Sklep o zagotovitvi finan�nih sredstev iz ob�inskega prora�una za investicijo izgradnje 

pokopališ�a v Pivki 
 
 

Gradivo so svetniki prejeli na seji. 
 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.  
 
Predsednik odbora za komunalno dejavnost Andrej Godina je povedal, da je odbor predlog sklepa 
obravnaval, ter ga na podlagi mnenja predsednika trške skupnosti Matjaža Vilhar tudi podpira. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 12 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o zagotovitvi finan�nih 
sredstev iz ob�inskega prora�una za investicijo izgradnje pokopališ�a v Pivki: 
1.  
Ob�inski svet Ob�ine Pivka sprejme sklep, da se izgradnja pokopališ�a ne uvrsti v koncesijo, ampak 
se le-ta izvede lo�eno kot javni razpis za gradnjo ter da  se za ta namen v Na�rtu razvojnih programov 
za obdobje 2006-2010 ter v prora�unu za leto 2007 predvidijo sredstva za izgradnjo pokopališ�a v 
višini 90.000.000,00 SIT.  
2.   
Ob�inski svet Ob�ine Pivka soglaša, da se lahko pri�ne s postopki za izvedbo investicije Izgradnja 
novega pokopališ�a v Pivki. 
3.  
Ta sklep velja takoj.  
 
V �asu glasovanja na seji ni bil prisoten Janez Marin�i�. 
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Ad 14.) Sklep o soglasju k donaciji za Košarkaški klub Pivka 
 
 
Aleš Cantarutti je predlagal, da se pred naslednjimi to�kami obravnava gradivo, ki je predvideno pod 
to�ko razno in sicer Sklep o soglasju k donaciji za Košarkaški klub Pivka. 
 
Na podlagi soglasja ob�inskega sveta je Aleš Cantarutti podal obrazložitev gradiva. Povedal je, da je 
gradivo obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti in ga podprl. 
 
Gradivo so svetniki prejeli na seji. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Na sejo se je vrnil Janez Marin�i�. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 13 svetnikov) sprejel naslednji SKLEP o soglasju k donaciji 
za Košarkaški klub Pivka: 
1. 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka soglaša, da Ob�ina Pivka nameni sredstva v višini 1.000.000, 00 SIT za 
zagon �lanske ekipe Košarkarskega kluba Pivka v sezoni 2006/2007.  
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 8) Sprejem Operativnega programa odvajanja in �iš�enja komunalne odpadne vode za 
obmo�je Ob�ine Pivka 

 
 

Gradivo so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Obrazložitev je podala Ludvika Šabec. Povedala je, da je Operativni program odvajanja in �iš�enja 
komunalne odpadne vode pripravljen na osnovi Državnega operativnega programa za odvajanje in 
�iš�enje komunalne odpadne vode (izdelan v oktobru 2004), ki je  zastavljen za obdobje od 2005 do 
2017, ter izhaja iz nacionalnega programa varstva okolja na podro�ju politike varstva voda ter zahteve 
po izdelavi programa iz 6. �lena direktive Sveta ES, o �iš�enju komunalne odpadne vode.  
Operativni program odvajanja in �iš�enja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov 
države in ob�in za postopno doseganje ciljev  varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode. Nadalje je povedala, da je Operativni program odvajanja in �iš�enja 
komunalne odpadne vode za obmo�je Ob�ine Pivka izvedbeni akt, s katerim so dolo�ena poselitvena 
obmo�ja, za katere je potrebno v rokih iz tega programa zagotoviti odvajanje komunalne odpadne 
vode v kanalizacijo in �iš�enje v �istilni napravi s kapaciteto, ki je predvidena s tem programom, ter 
na�in porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije. 
 
Župan je predal besedo predsedniku odbora, ki je obravnaval Operativni program odvajanja in 
�iš�enja komunalne odpadne vode za obmo�je Ob�ine Pivka. 
 
Predsednik odbora za komunalno dejavnost Andrej Godina je povedal, da je odbor gradivo obravnaval 
in ga podprl ter sprejel mnenje, da je operativni program zelo dobra podlaga za nadaljnje delo pri 
pripravi prora�una.  
 
Predsednica odbora za varstvo okolja Mojca Požar Štunf je povedala, da je odbor gradivo obravnaval 
in bil mnenja, da je operativni program dobro pripravljen. 
 
V razpravi so sodelovali:  Andrej Žele, Boris Rebec, Miloslav Kranjc in Mojca Požar Štunf. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog  na glasovanje s tem, da se  na 36. strani kot zadnji 
odstavek doda naslednje besedilo: 
»Priklju�nikom, ki jih ta program ne zajema, se upravi�ena cena ne zara�una.« 
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Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 13 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o soglasju k 
sprejemu Operativnega programa odvajanja in �iš�enja komunalne odpadne vode za obmo�je 
Ob�ine Pivka:  
1.  
Ob�inski svet ob�ine Pivka sprejema Operativni program odvajanja in �iš�enja komunalne odpadne 
vode za obmo�je ob�ine Pivka. 
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 9.) Sklep o predlogu za imenovanje �lanov in namestnikov okrajnih volilnih komisij za 2. 
volilno enoto 8. volilni okraj 

 
 

Gradivo so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. 
 
Župan je predal besedo predsedniku komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
kadrovske zadeve, ki je obravnavala predloge kandidatov, ki so prispeli v roku. 
 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in kadrovske zadeve Janez Marin�i� 
je povedal, da je komisija obravnavala naslednje predloge kandidatov: 1. predlog OO SDS Pivka – 
Miha Kapelj, Kal 110, Pivka in Ivan Požar, Klenik 31, Pivka; 2. predlog OO LDS Pivka – Cvetka 
Rebec, Narin 12, Pivka; 3. predlog OO N.Si Pivka – Ernest Margon, Pre�na 2, Pivka; 4. predlog SLS 
Pivka – Marjan Knafelc, Narin 72, Pivka ter 5. predlog OO SD Pivka – Mojca Korent, Drskov�e 20, 
Pivka. 
Povedal je, da je komisija po razpravi ugotovila, da so vsi predlagani kandidati ocenjeni kot primerni 
kandidati. Glede na to, da je predlog, da se predlaga štiri �lane, komisija predlaga ob�inskemu svetu 
naj odlo�i, kateri so ti štirje kandidati. 
 
Župan je povedal, da sta v tem primeru na voljo dve varianti in sicer: 1. varianta – se izpelje postopek 
volitev ter 2. varianta – svetnik predlaga kombinacijo kandidatov o kateri ob�inski svet glasuje. 
 
Aleš Cantarutti je podal predlog, da se za imenovanje �lanov in namestnikov okrajnih volilnih 
komisij za 2. volilno enoto 8. volilni okraj predlaga: 1. Miha Kapelj, Kal 110, Pivka; 2. Cvetka Rebec, 
Narin 12, Pivka; 3. Marjan Knafelc, Narin 72, Pivka ter 4. Mojca Korent, Drskov�e 20, Pivka. 
 
V razpravi sta sodelovala:  Boris Rebec in Ervin Smerdelj. 
 
Župan je dal predlog Aleša Cantaruttija, da se za imenovanje �lanov in namestnikov okrajnih 
volilnih komisij za 2. volilno enoto 8. volilni okraj predlaga: 1. Miha Kapelj, Kal 110, Pivka; 2. Cvetka 
Rebec, Narin 12, Pivka; 3. Marjan Knafelc, Narin 72, Pivka ter 4. Mojca Korent, Drskov�e 20, Pivka, 
na glasovanje. 
 
Ob�inski svet je sprejel naslednji Sklep o predlogu za imenovanje �lanov in namestnikov okrajnih 
volilnih komisij za 2. volilno enoto 8. volilni okraj: 
1.  
Za �lana okrajne volilne komisije oz. namestnika �lanov okrajne volilne komisije se predlaga: 
-     KAPELJ MIHA, KAL 110, PIVKA  - predlagatelj ob�inski odbor SDS Pivka 
-     REBEC CVETKA, NARIN 12, PIVKA  - predlagatelj ob�inski odbor LDS Pivka 
-     KNAFELC MARJAN, NARIN 72, PIVKA  - predlagatelj ob�inski odbor SLS Pivka 
-     KORENT MOJCA, DRSKOV�E 20, PIVKA  - predlagatelj ob�inski odbor SD Pivka 
2. 
Ta sklep velja tako 
 
PRISOTNIH:         13 svetnikov 
ZA:                        10 svetnikov 
PROTI:                 0 svetnikov 
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Ad 10.) Predlogi za odtujitev nepremi�nin 

 
 

Ad 10.1.) Sklep o ukinitvi javnega dobra 
 

Gradivo so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Obrazložitev je podala Darja Sušelj.  
 
Župan je predlagal, da odbor, ki je gradivo obravnaval poda svoje mnenje.  
 
�lan odbora za finance in prora�un Jože Žele je povedal, da je odbor gradivo obravnaval in ga podprl. 
 
V razpravi je sodeloval: Boris Rebec. 
 
Pred glasovanjem sta sejo zapustila Aleš Cantarutti in Miloslav Kranjc. 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 11 svetnikov) sprejel Sklep o ukinitvi javnega dobra: 
1.  
S tem sklepom se ukine javno dobro na parceli št. 3676/4, k.o. Narin v obsegu 116 m2.  
2. 
Nepremi�nina parc. št. 3676/4, k.o. Narin v obsegu 116 m2, preneha biti javno dobro in postane last 
ob�ine Pivka.  
3.  
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 10.2.) Sklep o odtujitvi nepremi�nine 
 
 
Gradivo so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Obrazložitev je podala Darja Sušelj. 
 
Župan je predlagal, da odbor, ki je gradivo obravnaval poda svoje mnenje.  
 
�lan odbora za finance in prora�un Jože Žele je povedal, da je odbor gradivo obravnaval in ga podprl. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotni 11 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o odtujitvi 
nepremi�nine: 
1.  
Ob�inski svet Ob�ine Pivka soglaša z odtujitvijo nepremi�nine v k.o. Petelinje s parc. št. : 

- 1092/0, travnik v izmeri 12100 m2 
- 4385/1, pot v izmeri 1472 m2 
- 4404/1, pot v izmeri 929 m2 
- 1134/8, dvoriš�e v izmeri 714 m2 
- 735/4, dvoriš�e v izmeri 400 m2 
- 1102/7, dvoriš�e v izmeri 855 m2 
- 1094/4, travnik v izmeri 35 m2 
- 1095/1, dvoriš�e v izmeri 357 m2 
- 1009/3, njiva v izmeri 80 m2. 

2.  
Odtujitev nepremi�nine se izvede v skladu z dolo�ili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju 
s stvarnim premoženjem države in ob�in (Ur. list RS št. 12/03). 
3.  
Ta sklep velja takoj. 
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Ad 10.3.) Sklep o prodaji poslovnega prostora v Krpanovem domu 

 
 
Gradivo so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Obrazložitev je podala Jana Vodopivec. 
 
Župan je predlagal, da odbor, ki je gradivo obravnaval poda svoje mnenje.  
 
�lan odbora za finance in prora�un Jože Žele je povedal, da je odbor gradivo obravnaval in ga podprl. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 11  svetnikov) sprejel naslednji Sklep o prodaji poslovnega 
v  
Krpanovem domu: 
1.  
Ob�inski svet Ob�ine Pivka soglaša z odtujitvijo ob�inskega premoženja – poslovnega prostora v 
izmeri 28,38 m2 (poslovni prostor 22,50 m2 ter rampa 5,88 m2), ki se nahaja v pritli�ju Krpanovega 
doma, na Pre�ni ulici 1, Pivka.  
2.  
Vrednost odtujene nepremi�nine dolo�i cenilec, ki je pooblaš�eni ocenjevalec vrednosti nepremi�nin 
pri Slovenskem inštitutu za revizijo. 
3. 
Odtujitev nepremi�nine se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi.  
4. 
Ta sklep velja takoj. 
                 

 
Ad 11.) Sklep o soglasju k sanaciji fasade, zamenjavi kritine in žlebov na poslovno 

stanovanjski stavbi na Kolodvorski cesti 1, v Pivki 
 
 

Gradivo so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i�. 
 
Župan je predal besedo predsednikom odbora, ki so obravnavali Sklep o soglasju k sanaciji  
fasade,  zamenjavi kritine in žlebov na poslovno stanovanjski stavbi na Kolodvorski cesti 1, v  
Pivki. 

 
Župan je predlagal, da odbor, ki je gradivo obravnaval poda svoje mnenje.  
 
Župan je dal predlog sklepa na glasovanje s tem, da se na koncu prvega 1. �lena besede »do višine 
4.000.000,00 SIT« nadomesti z besedami »v okvirni višini 4.000.000,00 SIT«. 
 
Ob�inski svet je  SOGLASNO (prisotnih 13 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o soglasju k sanaciji 
fasade, zamenjavi kritine in žlebov na poslovno stanovanjski stavbi na Kolodvorski cesti 1, v 
Pivki: 
1. 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka podaja soglasje k sanaciji fasade, zamenjavi kritine in žlebov na poslovno 
stanovanjski stavbi na Kolodvorski cesti 1, v Pivki in sicer v višini deleža, ki ga ima Ob�ina Pivka na 
nepremi�nini oziroma v okvirni višini 4.000.000,00 SIT. 
2. 
Ta sklep velja takoj. 
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Ad 12.) Informacija o pri�etku aktivnosti za izgradnjo doma za starejše v Pivki 

 
 

Gradivo  je bilo svetnikom posredovano na seji. 
 
Uvodno obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Alenka Rau. Župan je pozdravil gospoda 
Urbana Stojan, ki je pobudnik realizacije izgradnje doma za starejše ter mu predal besedo. Urban 
Stojan je svetnikom predstavil projekt doma za starejše v Pivki, ki naj bi stal poleg parkiriš�a 
Trgovskega centra Spar. 
 
V razpravi so sodelovali: Andrej Žele, Mojca Požar Štunf, Boris Rebec, Vital Turnšek in Jože Žele. 
 
Sejo sta ob 21.00 uri zapustila Marica Kaluža in Janez Marin�i�. 
 

 
Ad 13.) Predstavitev prometne ureditve za novo telovadnico 

 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano na seji. 
 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. 
 
Župan je predal besedo predsedniku odbora, ki mu je bila predstavljena prometna ureditev za 
novo telovadnico. 
 
Predsednik odbora za komunalno infrastrukturo Andrej Godina je povedal, da je bila odboru 
predstavljena prometna ureditev za novo telovadnico, ki jo smatrajo kot dobro za�asno ureditev, 
vendar je potrebno nadaljevati z aktivnostmi za cesto v Vilharjevo naselje. 
 
Marjan Korent je imel pobudo, da se ob predvidenih stopnicah (nasproti OŠ Pivka) na stadionu, 
postavi vrata v širini cca. 1 meter in sicer za potrebe šole ter, da se poleg predvidenega glavnega 
vhoda (na Pre�ni ulici) postavi vrata v širini 1 metra oziroma krožna vrata, za potrebe zunanjih 
obiskovalcev. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal na glasovanje predlog sklepa o soglasju ob�inskega sveta k 
predvideni prometni ureditvi za novo telovadnico s tem, da se upošteva predlog Marjana Korenta, 
da se ob predvidenih stopnicah (nasproti OŠ Pivka)  na stadionu, postavi vrata v širini cca. 1meter in 
sicer za potrebe šole ter, da se poleg predvidenega glavnega vhoda (na Pre�ni ulici) postavi vrata v 
širini 1 metra oziroma krožna vrata, za potrebe zunanjih obiskovalcev. 
 
Ob�inski svet je SOGLASNO (prisotnih 9 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o soglasju s predlagano 
ureditvijo dostopa na parkiriš�u nove športne dvorane: 
1. 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka soglaša s predlagano ureditvijo dostopa na parkiriš�u nove športne 
dvorane. 
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
V razpravi sta sodelovala:  Boris Rebec in Marjan Korent. 
 
Ob 21.30 uri so sejo zapustili: Martin Volk, Marjan Korent in Andrej Žele. 

 
 
 
 
 
 



Ob�ina Pivka  29. seja ob�inskega sveta 

__________________________________________________________________________________________ 
2-16 

 

 
Ad 14.) Razno 

 
 
Ervin Smerdelj je povedal, da ga moti ime vasi Juriš�e. Zanima ga zakaj se vas ne imenuje Jurš�e. 
 
Direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i� je povedal, da se vas uradno kli�e Juriš�e. Povedal je, 
da kolikor je sam seznanjen z zadevo so vaš�ani že zbirali podpise za referendum za spremembo 
imena, vendar sam postopek ni bil nikoli izveden. 
 
Župan je predlagal, da se za za�etek postopka spremembe imena vasi pridobi soglasje vaške 
skupnosti. 
 
 
 
 
Seja je bila zaklju�ena ob 21.45 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:          Ž U P A N 
Jana Vodopivec         Robert Smrdelj 


