
OBČINA PIVKA  
OBČINSKI SVET 
 
Štev.: OS-XVII/2004  
 
 
Občinski svet občine Pivka je na svoji 18. seji dne __________________________   sprejel  
 
 

S K R A J Š A N   Z A P I S 
 

17.   seje občinskega sveta občine Pivka  
 
ki je bila v sredo,  dne 10.11.2004  ob 16.30 uri  v sejni sobi občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka.  
  
PRISOTNI ČLANI:  Aleš Cantarutti, Janez Čuček, Andrej Godina, Marica Kaluža, Damijan Kapelj,  
                                   Marjan Knafelc, Marjan Korent, Miloslav Kranjc, Ernest Margon, Janez Marinčič,  
                                   Milan Mozetič,  Mojca Požar Štunf,  Boris Rebec, Ervin Smerdelj, Vital Turnšek,  
                                   Martin Volk in Andrej Žele.  
 
  
OSTALI PRISOTNI: župan Robert Smrdelj,  direktor občinske uprave Janko Boštjančič, Jana Knafelc,  
                                    Mihaela Kovač,  Jana Vodopivec, Darja Sušelj in Vanda Smrdel.  
 
PRISOTNI NOVINARJI:  Stana Zavadlav in Klara Škrinjar. 
                                         
 
Sejo je vodil župan Robert Smrdelj.  Pozdravil je  navzoče, ter po ugotovitvi, da so na seji prisotni vsi  svetniki 
pričel s sejo občinskega sveta.  

 
Ad 1.) Sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda so svetniki prejeli  z vabilom za sklic seje.  
Pripomb ni bilo.  
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 17 svetnikov)  sprejel naslednji dnevni red:  

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 16. seje občinskega sveta  
3. Pobude in vprašanja svetnikov  
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnih merilih in pogojih PUP za območje 

Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnih merilih in pogojih PUP za naselja v 

Občini Pivka  
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih merilih prostorsko ureditvenih 

pogojev za naselja v Občini Pivka 
7. Rebalans proračuna Občine Pivka za leto 2004 – osnutek  
8. Proračun Občine Pivka za leto 2005 – osnutek  
9. Predlog sklepa za določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
10. Sklep o prodaji stanovanj  
11. Razno  

 
 

Ad 2.) Potrditev zapisnika 16. seje občinskega sveta 
 
Marica Kaluža je vprašala ali je možno, da bi se odgovore na pobude in vprašanja svetnikov dobilo že v gradivu 
za sklic seje ne pa na dan seje sveta?  
Župan je odgovoril, da se lahko med tem časom, ko je bilo poslano vabilo in gradivo za sejo sveta  na nekatera 
vprašanja še dopolni  oziroma spremeni.  
Občinska uprava ima tudi odgovore po sklicu seje in oddaji gradiva nekoliko več časa za pripravo gradiva.  



Boris Rebec je imel pripombo, da pri točki odgovori na vprašanja in pobude svetnikov ni imel pobudo, ampak 
zahtevo za posredovanje inšpekcije na odpadu v Veliki Pristavi.  
Direktor občinske uprave Janko Boštjančič je svetnike opozoril, da je bolje da se daje tudi vprašanja in pobude 
svetnikov v pisni obliki, da ne prihaja do takšnih napak.  
 
Občinski svet je sprejel skrajšan zapis 16. seje občinskega sveta Občine Pivka  
 
PRISOTNIH:   17 svetnikov  
ZA:          16 svetnikov 
PROTI:      0 svetnikov  
 
 
 

Ad 3.) Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Ernest Margon je pohvalil, da se je kar nekaj uredilo in realiziralo glede starih pobud.  
Imel je naslednje pobude: 

- da bi se zagotovilo v času volilne kampanije vsaj tri brezplačna plakatna mesta 
- da bi se poskrbelo za odpeljavo dotrajanega  kontejner za osnovno šolo v Pivki 
- da bi se poskrbelo za odvoz smeti s pokopališča v Pivki pred praznikom kot je 1. november, saj pride 

ogromno smeti 
Aleš Cantarutti je imel vprašanje in pobudo:  

- ali je možno, da se izobesi zastave k spomenikom ob državnih praznikih? 
- pobudo, da bi se očistilo in poglobilo strugo reke Pivke, saj poplavlja velike površine travnikov  
- opozoril je na težave med najemniki in najemodajalcem za prostore v trgovskem centru v Pivki 

Andrej Žele se je zahvalil občini za prispevek za obnovo spomenika na vrhu Korena, ter predlagal, da bi 
poskrbeli že za ostala obeležja.  
Marjan Korent je imel vprašanje kdaj se bo napeljalo elektriko za osvetlitev spomenika na Habjanovem hribu? 
Boris Rebec je pohvalil CPK, d.o.o., Koper saj so lepo uredili bankine ob cesti za Narin in Nadanje selo.  
Imel je vprašanje kdaj se bo napeljala voda v vas Suhorje, saj je že lani dal amandma na osnutek proračuna? 
Direktor občinske uprave je povedal, da že več mesecev čakamo na občini za lokacijsko informacijo, ki naj bi jo 
izdala Občina Ilirska Bistrica.  
Ervin Smerdelj je imel pobudo, da komisija za tehnično urejanje prometa prouči možnost za postavitev 
ogledala na vrhu ulice Pod Zavrtnice – izhod na glavno cesto.  
Martin Volk je imel vprašanje kako je z gradnjo v industrijski coni v Neverkah in koliko zemljišč se je že 
prodalo?  
 
 

 
Ad 4.) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnih merilih in pogojih PUP za 

območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem 
 
 

Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sklic seje.  
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Janko Boštjančič.  
Predsednik odbora za komunalno dejavnost in urejanje prostora Andrej Godina je povedal, da je odbor 
obravnaval vse tri predloge odlokov za katere so podali pozitivno mnenje. Predlagali so le, da se na območjih 
namenjenim  za industrijo dopusti postavitev višjih varovalnih ograj ali zidov kot so predvideni za naselja.  
 
V razpravi so sodelovali: Ernest Margon, Aleš Cantarutti, Janko Boštjančič, Miloslav Kranjc, Andrej Godina 
                                          in  Janez Marinčič.  
Janez Marinčič je predlagal, da se odloke še enkrat pošlje predsednikom vaških skupnosti.  
 
Občinski svet je sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnih merilih in pogojih 
PUP za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem.  
 
PRISOTNIH:   17 svetnikov  
ZA:          16 svetnikov 
PROTI:      0 svetnikov  
 



Ad 5.) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnih merilih in pogojih PUP za 
naselja v Občini Pivka 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano.  
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Janko Boštjančič.  
V razpravi so sodelovali: Ernest Margon in Andrej Godina.  
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 17 svetnikov) sprejel Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o podrobnih merilih in pogojih PUP za naselja v Občini Pivka 
 

 
 

 
Ad 6.) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih merilih prostorsko 

ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sklic seje.  
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Janko Boštjančič.  
Predlagal je,  da pred II. branjem odloke obravnavajo tudi odbor za kmetijstvo in odbor za varstvo okolja skupaj. 
 
Občinski svet je sprejel Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih merilih prostorsko 
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka.  
 
 
PRISOTNIH:   17 svetnikov  
ZA:          16 svetnikov 
PROTI:      0 svetnikov  
 
 
 

Ad 7.) Rebalans proračuna Občine Pivka za leto 2004 – osnutek 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano v roku kot je predviden po poslovniku.  
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.  
Obrazložil je bistvene spremembe v osnutku rebalansa za leto 2004, ki se nanašajo na prejeto nižjo subvencijo v 
industrijski coni Neverke, izgradnjo in prodajo Kettejeve ulice v Pivki v letu 2005 ter odhodek za plačilo DDV-a 
po opravljenem inšpekcijskem pregledu v letu 2003.  
 
Povedal je, da so osnutek rebalansa  obravnavali odbor za finance in proračun, odbor za komunalno dejavnost in 
urejanje prostora, odbor za družbene dejavnosti, odbor za kmetijstvo  in odbor za varstvo okolja. 
 
V razpravi so sodelovali: Marjan Korent, Miloslav Kranjc, Ervin Smerdelj, Andrej Godina, Boris Rebec,  
                                         Ernest Margon, Andrej Žele Mojca Požar Štunf, Janez Marinčič, Aleš Cantarutti,  
                Vital Turnšek in Damijan Kapelj. 
 
Občinski svet je sprejel osnutek rebalansa proračuna Občine Pivka za leto 2004. 
 
PRISOTNIH:   17 svetnikov  
ZA:          16 svetnikov 
PROTI:      0 svetnikov  
 
Po tej točki je Ernest Margon predlagal prekinitev seje za kar so se strinjali tudi drugi svetniki in predlagali, da 
župan da predlog na glasovanje.  
Občinski svet je sprejel predlog za prekinitev seje.  
 
PRISOTNIH:   17 svetnikov  
ZA:          11 svetnikov 
PROTI:      5 svetnikov  
 
Seja je bila prekinjena ob 20.00 uri.  



 
Občinski svet Občine Pivka je nadaljeval s 17. sejo občinskega sveta v ponedeljek, dne 15.11.2004 ob 16.00 uri 
v sejni sobi občine Pivka.  
 
PRISOTNI ČLANI:  Aleš Cantarutti, Janez Čuček, Andrej Godina, Marica Kaluža, Damijan Kapelj,  
                                   Marjan Knafelc, Marjan Korent, Miloslav Kranjc, Ernest Margon, Janez Marinčič,  
                                   Milan Mozetič,  Mojca Požar Štunf,  Boris Rebec, Ervin Smerdelj, Vital Turnšek,  
                                   Martin Volk in Andrej Žele.  
  
OSTALI PRISOTNI: župan Robert Smrdelj,  direktor občinske uprave Janko Boštjančič, Jana Knafelc Strle,  
                                    Mihaela Kovač in  Jana Vodopivec. 
 
PRISOTNI NOVINARJI:  Stana Zavadlav,  Klara Škrinjar in Tomo Šajn.  
                                         
 
Sejo je vodil župan Robert Smrdelj.  Pozdravil je  navzoče, ter po ugotovitvi, da so na seji prisotni vsi  svetniki 
pričel s nadaljevanjem seje občinskega sveta.  
 
 
 

Ad 8.) Proračun Občine Pivka za leto 2005 – osnutek 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano v roku kot določa poslovnik.  
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.  
Poudaril je, da je prednostna naloga v tem proračunu izgradnja večnamenske športne dvorane, ki naj bi se začela 
graditi v mesecu avgustu 2005. Proračun so obravnavali tudi odbori občinskega sveta.  
V razpravi so sodelovali: Ervin Smerdelj, Marjan Korent, Aleš Cantarutti, Milan Mozetič, Ernest Margon,  

Miloslav Kranjc, Vital Turnšek, Janez Čuček, Martin Volk, Andrej Godina, Mojca 
Požar Štunf in  Boris Rebec.  

 
Župan je predlagal naj se odbori v naslednjem tednu še enkrat sestanejo, proučijo predlog  proračuna ter 
pripravijo morebitni amandma za naslednjo sejo občinskega sveta.  
 
Občinski svet je sprejel osnutek  proračuna Občine Pivka za leto 2005.  
 
PRISOTNIH:   16 svetnikov  
ZA:          14 svetnikov 
PROTI:      0 svetnikov  
     
Ad 9.) Predlog sklepa za določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
 
Predlog sklepa je bil svetnikom posredovan z vabilom za sklic seje.  
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. 
Damijan Kapelj je predlagal, da se vrednost točke za izračun nadomestila ne zaokrožuje navzgor. 
Nekateri svetniki so predlagali,da se vrednost točke za leto 2005 ne bi spremenila, saj povišanje ne bi bistveno  
povečalo postavke v proračunu.  
Ernest Margon je predlagal, da se vrednost zaokroži na štiri decimalke.  
 
V razpravi so sodeloval.:  Ernest Magon, Damijan Kapelj, Aleš Cantarutti, Andrej Žele, Janez Marinčič  
                                          in Miloslav Kranjc. 
 
Po končani razpravi župan Robert Smrdelj predlaga zaokrožitev na pet decimalk, tako pri vrednosti točke za 
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske in poslovne prostore kot  pri vrednosti 
točke za izračun nadomestila za uporabo gradbene parcele in vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
nezazidanega stavbnega zemljišča  
 
Občinski svet je sprejel SKLEP:  
1.  
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske in poslovne prostore na 
območju občine Pivka za leto 2005 znaša mesečno 0,01859 SIT.  



2.  
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo gradbene parcele in vrednost točke za izračun nadomestila za 
uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Pivka za leto 2005 znaša mesečno 0,00037 SIT.  
3. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1.1.2005.  
 
PRISOTNIH:     17 svetnikov  
ZA:    12 svetnikov  
PROTI:  0 svetnikov  

Ad 10.)  Sklep o prodaji stanovanj 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano.  
Obrazložitev sta podala Jana Vodopivec in župan Robert Smrdelj.  
Ernest Margon je predlagal, da se v sklepu navede, da občinski svet Občine Pivka soglaša s podaljšanjem 
možnosti prodaje oziroma odkupa stanovanj po sklepu št. 03201-15/2004, z dne 28.06.2004. 
V razpravi so sodelovali: Ernest Margon, Vital Turnšek in Ervin Smerdelj.  
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 17 svetnikov) sprejel SKLEP:  
 
1. 
Občinski svet Občine Pivka soglaša s podaljšanjem možnosti prodaje oziroma odkupa stanovanj po sklepu št.: 
03201-15/2004, z dne 28.06.2004, s katerim soglaša z odtujitvijo občinskega premoženja - stanovanj, ki so last 
občine Pivka in za katere obstaja interes o odkupu. 
Pred odtujitvijo posameznega stanovanja strokovna služba preuči možnost prodaje. 
 
2. 
Stanovanja bodo prodana v skladu z 176. členom Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št, 69/2003) in z 29. 
členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.list RS, 
štev. 12/03 in 77/03). 
Možnost prodaje oziroma odkupa stanovanja po tem sklepu je možna do 30.06.2005. 
 
3.  
Ta sklep velja takoj. 
 

 
Ad 11.) Razno 

 
Pod točko razno je župan seznanil svetnike, da so v gradivu naknadno prejeli še predlog ugotovitvenega sklepa o 
prenehanju mandata svetniku Ernestu Margonu. Gre za 37a. in 37b. člen Zakona o lokalni samoupravi, ki navaja 
nezdružljivost funkcije v tem primeru člana občinskega sveta z funkcijo vodje notranje organizacijske enote v 
upravni enoti.  
Občinski svet je  sprejel UGOTOVITVENI SKLEP:  

1. Občinski svet Občine Pivka ugotavlja, da je Ernestu Margonu, rojenemu 14.11.1951, stanujočemu 
Prečna ulica 2, Pivka skladno z zakonom prenehal mandat v občinskemu svetu Občine Pivka.  

2. Ta sklep velja takoj.  
 
PRISOTNIH:   17 svetnikov  
ZA:          16 svetnikov 
PROTI:      0 svetnikov  
 
Marjan Knafelc je  povedal, da je bila na 17. seji občinskega sveta  dana pobuda, da bi v točki razno 
obravnavali težave s kinodvorano v Trgovskem centru Pivka. 
Župan Robert Smrdelj je pojasnil, da bo potrebno narediti vse, da bo tako kinodvorana kot kegljišče še naprej  
nemoteno delovalo.  
 
Aleš Cantarutti je posredoval pobudo kolegov novinarjev in sicer, da bi se tudi njim posredovalo gradivo za 
seje v materialni obliki. 
Janko Boštajnčič, direktor občinske uprave je obrazložil, da se gradivo za seje v materialni obliki posreduje  
svetnikom, novinarjem pa se preko elektronske pošte posreduje dnevni red seje ter obvestilo, da imajo dostop do 
gradiva seje na spletni strani Občine Pivka. 



Župan Robert Smrdelj je povedal, da v kolikor bi se izkazalo, da gradivo v materialni obliki bistveno olajša delo 
novinarjem se bo tem še enkrat resno razmislilo, kljub temu da priprava dodatnega gradiva v materialni obliki 
poviša materialne stroške v proračunu.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.  
 
 
Zapisali:          Ž U P A N 
Vanda Smrdelj              Robert Smrdelj, inž.  
Jana Vodopivec  
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