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OBČINA PIVKA 
OBČINSKI SVET 
 
 
 
 
Štev.:  9000-__/2018 
Dne:   __. _____________ 2018 
 
 
 
 

Občinski svet Občine Pivka je na svoji 22. seji dne __.__.2018 sprejel 
 
 
 
 

S K R A J Š A N I   Z A P I S 
 
 

21. seje Občinskega sveta Občine Pivka, 
 

ki je bila v četrtek, dne 24.5.2018 ob 16.00 uri  

 

v sejni sobi Občine Pivka 

 
 
 
 

 
 
 
 
PRISOTNI ČLANI:   Jadran Brožič, Luka Kaluža, Ernest Margon, Majda Radivo, Boris Rebec, 

Andrej Sedmak, Miha Smrdelj, Irena Sušelj Šajn, Edvard Štavar, Jožica 
Šuštaršič, Katarina Zafran, Katarina Kržišnik, Majda Žužek, Ester Maver, 
Pavel Sedmak, Tjaša Smrdel in Siniša Čeligoj 

 
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: / 
 
PRISOTNI OBČINA PIVKA: župan Robert Smrdelj, direktorica občinske uprave Mihaela 

Smrdel, Emanuela Lenarčič, Natalija Vilhar, Jana Knafelc Strle, Karmen 
Šabec, Jana Lemut  

 
OSTALI PRISOTNI:  predsednica nadzornega odbora Mojca Požar Štunf 
 
PRISOTNI NOVINARJI: / 
 
 
Sejo je vodil župan Robert Smrdelj. Pozdravil je vse gledalce kabelske televizije, novinarje, 
občinsko upravo, svetnike in svetnice in ostale prisotne.   
 
Na začetku seje je bilo prisotnih 16 svetnikov. 
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Ad 1.) Sprejem dnevnega reda 
 
 
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog dnevnega reda na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) sprejel naslednji dnevni red: 
 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Pivka 
3. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2017 – skrajšani postopek  
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Pivka – skrajšani 

postopek  
5. Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Pivka – skrajšani postopek  
6. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica- prva 

obravnava  
7. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za 

namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine 
Pivka  

8. Sklep o soglasju k sistemizaciji in odobritvi fleksibilnega normativa v Vrtcu Košana  
9. Sklep o soglasju k sistemizaciji in odobritvi fleksibilnega normativa v Vrtcu Pivka  
10. Sklep o ukinitvi javnega dobrega  
11. Sklep o ustanovitvi javnega dobrega  
12. Pobude in vprašanja svetnikov 
13. Razno 

 
 
Svetnice Irene Sušelj Šajn ni bilo na seji v času glasovanja. 
 
 
 

Ad 2.) Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Pivka 
 
 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
 
Razprave ni bilo. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog skrajšanega zapisnika 20. redne seje na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) skrajšan zapis 20. seje 
občinskega sveta.  
 
 
Svetnice Irene Sušelj Šajn ni bilo na seji v času glasovanja. 
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Ad 3.) Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2017 – skrajšani 
postopek 

 
 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Karmen Šabec. 
 
 
Svetnica Irena Sušelj Šajn se je seje udeležila ob 16.13 uri. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica odbora za finance in proračun Irena Sušelj Šajn je povedala, da je odbor 
soglasno sprejel sklep, da predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Zaključni račun proračuna 
Občine Pivka za leto 2017, skupaj s prilogami in obrazložitvami. Odbor je tudi soglasno sprejel  
sklep, da predlaga Občinskemu svetu, da poda soglasje k Poročilu o realizaciji načrtov 
ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2017, Poročilu o realizaciji prodaje finančnega 
premoženja za leto 2017, Poročilu o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 ter 
poda soglasje k realiziranim prerazporeditvam proračuna in preimenovanjem proračunskih 
postavk v letu 2017.   
 
Predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Andrej Sedmak je 
povedal, da je odbor predlog obravnaval in sprejel enak sklep. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Edvard Štavar je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel enak sklep, kot sta ga sprejela odbor za finance in odbor za 
kmetijstvo. 
 
Predsednik odbora za varstvo okolja Jadran Brožič je povedal, da je odbor predlog, skupaj z 
vsemi prilogami, obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu njegov 
sprejem. 
 
Predsednica odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Jožica Šuštaršič je 
povedala, da je odbor predlog obravnaval in soglasno sprejel sklep, da s predlogom soglaša, 
skupaj z vsemi prilogami.  
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel enak sklep kot ostali odbori. 
 
Podpredsednica nadzornega odbora Mojca Požar Štunf je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da soglaša s predlogom in skupaj z vsemi prilogami. 
 
 
V razpravi sta sodelovala:  Ernest Margon in Majda Žužek.   
 
 
Župan Robert Smrdelj je je dal predlog sklepa na glasovanje: 
1.  
Občinski svet Občine Pivka  je sprejel sklep, da sprejme Zaključni račun proračuna Občine 
Pivka za leto 2017, skupaj s prilogami in obrazložitvami. 
2.  
Občinski svet Občine Pivka  je sprejel sklep, da poda soglasje k Poročilu o realizaciji načrtov 
ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2017, Poročilu o realizaciji prodaje finančnega 
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premoženja za leto 2017, Poročilu o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 ter 
poda soglasje k realiziranim prerazporeditvam proračuna in preimenovanjem proračunskih 
postavk v letu 2017.   
3. 
Ta sklep začne veljati takoj.  
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 17  svetnikov) sprejel predlog sklepa.  
 
 
 

Ad 4.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Pivka 
– skrajšani postopek 

 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Erika Kovačič.  
 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik komisije za priznanja Boris Rebec je povedal, da je odbor sprejel sklep, da se 
občinskemu svetu predlaga, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
priznanjih Občine Pivka, po skrajšanem postopku s tem: 

- da se spremeni 7. člen odloka tako, da se v drugi alineji za besedo »skupnostim« doda 
besedo », skupinam«; ter 

- da se spremeni zadnji stavek 13. člena tako, da se glasi: »Člani komisije in funkcionarji 
Občine Pivka ne morejo biti predlagani za priznanja.«. 

 
Podpredsednica statutarne komisije Tjaša Smrdel je povedala, je komisija obravnavala 
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka in sprejela sklep, da predlaga 
občinskemu svetu, da ga sprejme, skupaj s predlogom sprememb in dopolnitev danih s strani 
komisije za priznanja. 
 
 
V razpravi so sodelovali:  Ernest Margon, Irena Sušelj Šajn, Miha Smrdelj in Majda Žužek.   
 
Svetnik Ernest Margon je predlagal, da se odlok dopolni in sicer, da se doda stavek: 
»Priznanja se izjemoma podeljuje posthumno.«. 
 
Po razpravi je župan Robert Smrdelj dal na glasovanje predlog, da  se dopolni 2. člen odloka 
tako, da se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Priznanja se lahko podeli tudi posthumno.«. 
Predlog je bil izglasovan. 
ZA:   12 svetnikov 
PROTI: 1 svetnica 
PRISOTNIH:  17 svetnikov 
 
Po glasovanju je župan Robert Smrdelj dal na glasovanje: 

- sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine 
Pivka po skrajšanem postopku, 

- skupaj s predlogom komisije za priznanja in  
- skupaj z že izglasovanim predlogom, da  se dopolni 2. člen odloka tako, da se doda 

tretji odstavek, ki se glasi: »Priznanja se lahko podeli tudi posthumno.«. 
 
Občinski svet Občine Pivka je sprejel naslednji Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
priznanjih Občine Pivka po skrajšanem postopku: 
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1. člen 
Dopolni se 2. člen odloka tako, da se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Priznanja se lahko 
podeli tudi posthumno.«. 

 
2. člen 
Spremeni se drugi odstavek 6. člena Odloka o priznanjih občine Pivka tako, da se za besedo 
mapo črta besedilo »na kateri je odtisnjen grb Občine Pivka«.  
Spremeni se tudi 4. odstavek 6. člena tako, da se za besedo škatlo črta besedilo »z  
odtisnjenim grbom Občine Pivka«.   

 
3. člen 
Spremeni se 7. člen odloka tako, da se v drugi alineji za besedo skupnostim doda besedo », 
skupinam«. 
 
Črta se zadnji stavek, ki se glasi: » V posameznem letu se podeli največ eno plaketo (ali po 
prvi ali po drugi alineji).«.  
 
4. člen 
Spremeni se drugi odstavek 8. člena tako, da se za besedo mapo črta besedilo »na kateri je 
odtisnjen grb Občine Pivka«.  
 
5. člen  
Spremeni se 9. člen odloka tako, da se črta zadnji stavek, ki se glasi: » V posameznem letu se 
podeli največ dve priznanji.«.  
 
6. člen 
Spremeni se tudi 2. odstavek 10. člena tako, da se za besedo mapo črta besedilo »na kateri 
je odtisnjen grb Občine Pivka«.  
 
7. člen 
Spremeni se 11. člen odloka v celoti in se glasi: »Vsa priznanja (častni občan, plaketa, 
priznanje) občine Pivka se podeljuje občanom občine Pivka in tudi posameznikom, ki niso 
občani občine Pivka vendar so s svojim delovanjem in dosežki bistveno prispevali k ugledu 
občine Pivka.«. 
  
8. člen 
Spremeni se zadnji stavek 13. člena odloka tako, da se glasi: »Člani komisije in funkcionarji 
Občine Pivka ne morejo biti predlagani za priznanja.«. 
  
9. člen 
Vsi ostali členi Odloka o priznanjih Občine Pivka Uradni list št. 116/2008, 95/2009 ostanejo 
nespremenjeni.  
  
10. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Pivka začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
ZA:   16 svetnikov 
PROTI: 0 svetnik 
PRISOTNIH:  17 svetnikov 
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Ad 5.) Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Pivka  

– skrajšani postopek 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Erika Kovačič.  
 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Podpredsednica statutarne komisije Tjaša Smrdel je povedala, da je komisija predlog 
obravnavala in sprejela sklep, da z njim soglaša s tem, da se v zadnji alineji 4. člena 
(oprostitve plačila turistične takse) besedo »avtodomi« nadomesti z besedilom: »osebe, ki 
prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome.«. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Edvard Štavar je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep, da z njim soglaša. 
 
 
Razprave ni bilo. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka na glasovanje, skupaj s predlogom statutarne 
komisije. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) Odlok o turistični in 
promocijski taksi v občini Pivka, po skrajšanem postopku, skupaj s predlogom 
statutarne komisije. 
 
 
 

Ad 6.) Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica 
- prva obravnava 

 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Jana Knafelc Strle.  
 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Podpredsednica statutarne komisije Tjaša Smrdel je povedala, je komisija obravnavala 
predlog odloka in sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v prvem 
branju. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga njegov sprejem, v prvi 
obravnavi.  
 
 
V razpravi sta sodelovala:  Luka Kaluža in Boris Rebec. 
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Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) Odlok o ustanovitvi Javnega 
zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, v prvi obravnavi. 
 
 
 

Ad 7.) Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih 
sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na 

območju občine Pivka 
 

 
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev sta podala Natalija Vilhar in župan Robert Smrdelj. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica odbora za komunalno dejavnost Jožica Šuštaršič je povedala, da je odbor 
predlog obravnaval in glasoval naslednje: 3 ZA, 3 PROTI (prisotnih 6/7). 
 
Predsednik odbora za varstvo okolja Jadran Brožič je povedal, da je odbor predlog obravnaval 
in sprejel sklep, da z njim soglaša. 
 
Podpredsednica statutarne komisije Tjaša Smrdel je povedala, je komisija obravnavala 
predlog in soglasno sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi.   
 
V razpravi so sodelovali:  Jadran Brožič, Luka Kaluža, Tjaša Smrdel, Irena Sušelj Šajn,  

Majda Žužek, Boris Rebec,  Edvard Štavar in  Ernest Margon. 
 
 
Svetnik Ernest Margon je predlagal, da se v predlogu sprememb in dopolnitev pravilnika, v 
1. členu za besedilom »malih komunalnih čistilnih naprav« doda besedilo: »(v nadaljevanju 
MKČN)«. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev 
za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine 
Pivka na glasovanje s tem, da se v 1. členu za besedilom »malih komunalnih čistilnih naprav« 
doda besedilo: »(v nadaljevanju MKČN)«. 
 
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodelitvi nepovratnih 
finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na 
območju občine Pivka, skupaj s predlagano dopolnitvijo. 
ZA:              14 svetnikov  
PROTI:          0 svetnik 
PRISOTNIH: 17 svetnikov 
 
Na predlog župana Roberta Smrdelja je bilo s člani občinskega sveta dogovorjeno, da se 
skliče skupna seja odbora za varstvo okolja in odbora za komunalno dejavnost na kateri se bo 
razpravljalo o še odprtih vprašanjih predmetne zadeve. 
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Ad 8.) Sklep o soglasju k sistemizaciji in odobritvi fleksibilnega normativa v 
Vrtcu Košana 

 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga sprejem predloga.  
 
 
Razprave ni bilo. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji o soglasju k 
sistemizaciji in odobritvi fleksibilnega normativa v Vrtcu Košana: 
1. člen 
Ustanoviteljica Občina Pivka daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Košana za 
štiri in pol oddelke in sicer:       

- dva heterogena oddelka prvega starostnega obdobja (1-3) 
- dva heterogena oddelka drugega starostnega obdobja (4-6) 

Delovno mesto delež delovnega mesta 
 

Pomočnik ravnatelja 0,440 

Vzgojitelj 4,00 

Pomočnik vzgojitelja 4,56  

Svetovalni delavec 0,13 

Organizator prehrane 0,070 

Organizator zdravstveno higienskega 

režima 

0,070 

Računovodja, Administrator 0,54 

Perica 0,33 

Čistilka 0,482 

Hišnik 0,22 

Hišnik-vzdrževalec inv.kvota 0,50 

Kuharica 1,363 

2. člen 
Vrtec Košana  uporabi pri organizaciji oddelkov od 01.09.201 dalje fleksibilni normativ v enem 
oddelku drugega starostnega obdobja (19+2). 
Staršem katerih otroci niso dobili prostega mesta v Vrtcu Pivka se povrnejo potni stroški za 
prevoz v Vrtec Košana. Potni stroški se povrnejo za dve relaciji (prihod v vrtec in odhod 
domov). 
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3. člen 
Občinski svet Občine Pivka pooblašča župana Občine Pivka, da v skladu z veljavno 
zakonodajo poda soglasje k povišanju oziroma znižanju normativa, v kolikor se med šolskim 
letom poveča oziroma zmanjša število otrok v posameznem oddelku.  

4. člen 
Vrtcu Košana se za zagotavljanje sočasnosti odobri 20 ur študentskega servisa mesečno. Ure 
zavod prosto razporedi med letom glede na potrebe delovnega procesa.  Župan se pooblasti 
tudi za odobritev dodatnih ur študentskega servisa v kolikor je to nujno potrebno zaradi 
varnosti otrok in sočasnosti v skupinah.   

5. člen 
Ta sklep velja takoj in se uporablja od 01.09.2018 dalje.   

 
 

Ad 9.) Sklep o soglasju k sistemizaciji in odobritvi fleksibilnega normativa v 
Vrtcu Pivka 

 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme. 
 
 
Razprave ni bilo. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji Sklep o soglasju k 
sistemizaciji in odobritvi fleksibilnega normativa v Vrtcu Pivka: 
1. člen 
Ustanoviteljica Občina Pivka daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest Vrtcu Pivka za deset 
oddelkov in sicer:  

- štiri oddelke prvega starostnega obdobja (1-2, 1-2, 2-3, 2-3) 
- šest oddelkov drugega starostnega obdobja (3-6, 3-4, 3-4, 4-5, 5-6,5-6). 

  

delovno mesto delež delovnega 

mesta 

Pomočnik ravnatelja + Organizator 

zdravstveno higienskega režima 

1,00 

Vzgojitelj 10,00 

Pomočnik vzgojitelja 11,12 

Svetovalni delavec 0,33 

Organizator prehrane 0,16 

Računovodja 0,66 
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Poslovni sekretar 0,66 

Čistilka 2,50 

Perica 0,55 

Hišnik 0,55 

Hišnik-vzdrževalec invalidska kvota 0,50 

Računalničar 0,05 

Kuharica 3,00 
 

  
  

 

2. člen 
Vrtec Pivka  uporabi pri organizaciji oddelkov od 01.09.2018 dalje fleksibilni normativ v štirih 
oddelkih prvega starostnega obdobja 12+2,12+1,12+2 in 12+2. 
3. člen 
Občinski svet Občine Pivka pooblašča župana Občine Pivka, da v skladu z veljavno 
zakonodajo poda soglasje k povišanju oziroma znižanju normativa oziroma preoblikovanju 
oddelkov, v kolikor se med šolskim letom poveča oziroma zmanjša število otrok v 
posameznem oddelku.  
4. člen 
Vrtcu Pivka se za zagotavljanje varnosti v Enoti Marica in sočasnosti odobri 80 ur 
študentskega servisa mesečno oziroma zaposlitev 0,50 pomočnice vzgojiteljice.  Ure študenta 
oziroma zaposlene zavod prosto razporedi med letom glede na potrebe delovnega procesa.   
5. člen 
Ta sklep velja takoj.   

 
 
 

Ad 10.) Sklep o ukinitvi javnega dobrega  
 
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala Emanuela Lenarčič. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Jožica Šuštaršič  je 
povedala, da je odbor obravnaval predlog in ga soglasno potrdil.  
 
 
Razprave ni bilo. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji  Sklep o ukinitvi 
statusa javnega dobrega: 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobrega lokalnega pomena pri sledečih 
nepremičninah:  
- parc. št. 3660/7 katastrske občine 2498 Narin (ID znak 2498 3660/7) 



Občina Pivka                                                                                                     22. seja Občinskega sveta  

___________________________________________________________________________ 
2-12 

 

- parc. št. 3660/8 katastrske občine 2498 Narin (ID znak 2498 3660/8) 
- parc. št. 3922/10 katastrske občine 2496 Stara Sušica (ID znak 2496 3922/10) 
2.člen 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobrega lokalnega pomena – odprto 
širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij OŠOEK Pivka  na sledečih nepremičninah: 
- parc. št. 3922/10 katastrske občine 2496 Stara Sušica (ID znak 2496 3922/10) 
3.člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 

 
 

Ad 11.) Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobrega lokalnega 
pomena 

 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala Emanuela Lenarčič. 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Jožica Šuštaršič  je 
povedala, da je odbor obravnaval predlog in sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga, da 
ga potrdi. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji  Sklep o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena 
1. člen 
S tem sklepom se ustanovi grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Pivka na 
sledečih nepremičninah:  
- parc. št. 4235/25 katastrske občine 2501 Petelinje (ID znak 2501 4235/25), parkirišče 
- parc. št. 4235/27 katastrske občine 2501 Petelinje (ID znak 2501 4235/27), parkirišče in pot 
- parc. št. 4251/11 katastrske občine 2501 Petelinje (ID znak 2501 4251/11), parkirišče 
2. člen 
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena v lasti Občine Pivka z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni 
dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznamba javnega 
dobrega v zemljiški knjigi.  
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 
 

Ad) 12. Pobude in vprašanja 
 

 
Svetnika Luka Kaluža in  Siniša Čeligoj sta zapustila sejo ob 18.10 uri. 
Svetnik Boris Rebec je zapustil sejo ob 18.22 uri. 
 
Svetnik NSi Pivka Ernest Margon je podal naslednje pobude (tudi v pisni obliki): 
1. Dostop avtobusov na Šilentabor   
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Glede na odklonilno stališče Agrarne skupnosti Zagorje, predlagam, da se jim predstavi 
problematiko dostopa z avtobusi, saj turistični vodniki opozarjajo na nedostopnost tega bisera 
v naši občini, nikakor pa ne gre za množični obisk. 
2. Pripomba na opozorilne table pri zabojnikih za odpadke 
Najprej pripomba tudi občanov, že posredovana na občino, glede namestitve zabojnikov za 
smeti pri cerkvi sv. Martina na Šilentabru. Prav bi bilo umakniti zabojnike nekoliko nižje stran 
od obzidja pokopališča, saj ni moč narediti spodobne fotografije, pa tudi vizuelno motijo tako 
postavljeni zabojniki, da o v zrak štrlečih tablah ne govorimo. Mislim, da tako kot drugod tudi v 
naši občini povsem zadostuje normalno obvestilo o namenskosti zabojnika na zabojniku 
samem. Te table, ki so nameščene ob pokopališčih /npr. Pivke, Trnje, Zagorje…/ motijo 
izgled, so pa tudi postavljene zelo vsiljivo kot nekakšna prostorska dominanta in res motijo. 
Predlagam, da se enotno uredi z oznakami na samih zabojnikih. 
3. Udeležba izvoljenih predstavnikov občine na kulturnih prireditvah 
Ob dvestoletnici rojstva Miroslava Vilharja, s čigar taborom se hvalimo in ga celo praznujemo 
kot občinski praznik se je zvrstilo nekaj prireditev, osrednja je bila v soboto 19. maja zvečer in 
sicer Vilharjev čitalniški večer.. Kulturno društvo Lipa je v sodelovanju z moškim pevskim 
zborom Pivka, Pevsko skupino Studenec iz Pivke, solisti s spremljavo in recitatorji društva 
pripravilo lep večer v režiji Marka Vadnjala. Veliko vloženega dela, zanimiva predstavitev 
čitalniškega vzdušja in Vilharjevega pesniškega dela, bi zaslužili večjo pozornost zlasti 
izvoljenih predstavnikov. Žal razen v programu sodelujočega svetnika in ene svetnice drugih 
ni bilo. Najbrž se bi moral vsak malo zamisliti ob tem. Žal je podobno skromno bilo tudi na 
koncertu Moškega pevskega zbora z gostujočim zborom iz Gorenjske teden dni prej. 
4. Na Snežniški cesti je nujno popraviti zid ob glavni cesti pri bloku poleg trgovine Ajda, saj 
posamezni kamni odpadajo. 
 
Svetnik NSi Pivka Ernest Margon je podal tudi naslednje pobude: 
1. Povedal je, da se je pred kratkim prenovilo atletsko stezo, vendar so ga uporabniki 

opozorili, da se že pojavljajo razni problemi. Predlagal je, da se zadevo čim prej uredi. 
2. Ponovno je opozoril na precejšnjo obremenitev na državni cesti, ki pelje skozi Pivko. 

Predlagal je, da se pridobi podatke o število prehodov tovornjakov na mejnem prehodu 
Starod in Jelšane. Meni, da ni problem le v velikem številu tovornjakov, temveč tudi, da 
veliko tovornjakov ne izpolnjuje tehničnih standardov za vožnjo po cestah EU. 

3. Čestital je Katarini Zafran, ki je na novo imenovana za predsednico Športne zveze Pivka. 
4. Napovedal je jutrišnji obisk s strani pobratene Občine Durach in pohvalil dobro sodelovanje 

z Edvardom Štavar predsednikom Komisije za sodelovanje s pobratenimi občinami,  pri 
pripravah programa obiska. Ponovno je podal pobudo, da se na vstopnih točkah v našo 
občino primerno obeleži pobratenje z Občino Durach, ker se bo kmalu praznovalo 20 
obletnico pobratenja. 

 
 
Svetnica Majda Žužek je podala naslednje pobude (tudi v pisni obliki): 
1. Kanalizacija v Radohovi 
Kanalizacija naj bi  predvidoma gradila v naslednjem letu  v Radohovi: 
Občani prosijo, da bi imeli priložnost vpogleda in dopolnitev pri samem projektu. Predlagajo 
skupni sestanek in prisotnost lokalnega predstavnika.  Ob tem se zanimajo tudi za izgradnjo 
pločnikov. 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da je Občina Pivka 
občane že povabila, da se glede predmetne zadeve zglasijo v prostorih Občine Pivka, pri 
strokovni sodelavki pristojni za zadevo. 
2. Igrišče v Radohovi: 
Predlog je, da bi občinska uprava pomagala Agrarni skupnosti pri prestrukturiranju, kajti le 
tako bomo končno prišli do tako potrebnega igrišča . 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je Občina Pivka prejela sklep pristojnega 
sodišča o razdružitvi agrarne skupnosti. Občina z odločitvijo sodišča ne soglaša. Občina ima 
možnost pritožbe na izdani sklep. 
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3. Želežniška postaja in Kosovelova ulica: 
 Ali se je v tem času zgodil kakšen dogovor glede odpada? 
Občani Kosovelove ul.  sprašujejo, kdaj se bo popravljalo zid, ki se podira in urejalo stanje 
poraščenosti ob ulici? 
4. Zagorje- varnost peščev 
Vaščani Zagorja so name naslovili  prošnjo  glede gostote prometa, ki se zlasti v poletnih 
mesecih nepretrgoma vali skozi vas. Bojijo se za varnost otrok in ostalih pešcev. Cesta je 
kategorizirana kot regionalna, promet pa presega to označitev. Kaj lahko storimo za varnost ? 
5. Kulturni dom Juršče 
KD je last Občine. V njem se izvaja le kulturna dejavnost. Zgornji del je popolnoma prazen. 
Zato na pobudo vaščanov dajem predlog ali idejo, da bi razmišljali o neki obliki hostla za 
potrebe lovskega  in planinskega turizma. 
Svetnik Andrej Sedmak je povedal, da je VS Občini že predložila predlog za ureditev sob za 
namen lovstva, planinstva, Itd.. Predlagal je, da se poišče investitorja, ki je pripravljen urediti 
sobe v nadstropju za ta namen. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da s predlogom soglaša in sicer v smislu, da se 
poišče interesenta, ki je pripravljen projekt realizirat. 
6. Poškodovan pano 
Na Klenski cesti je poškodovan pano z reklamo za Park vojaške zgodovine. 
7. Suhe smreke na lokaciji Javorja 
Na Snežniški cesti, nasproti trgovine Ajda, stojijo smreke, ki so popolnoma suhe. Menim, da 
gre za lubadarja. Iz sanitarnih in varnostnih razlogov jih je potrebno odstraniti. 
8. Pohvala: 
Dela na Snežniški se počasi zaključujejo. Vsa pohvala izvajalcem del. Posebna zahvala  
Prenovi Gradbenik, ki so resna in odgovorna ekipa. Poleg tega gre vsa zahvala vsem 
občanom tega območja. Skupaj smo gradili ta lep projekt, izvajalce smo podpirali z 
prijateljskem klepetom , čajem ob mrzlem vremenu in  popoldansko kavo. Resnično, hvaležni 
smo  občinski upravi, ki se je trudila za  projekt in pridobila sredstva, nadzoru in vsem, ki so ob 
tem sodelovali.  
 
Svetnica Majda Radiva je izrazila pohvalo in zahvalo pristojnim na Občini Pivka za izgradnjo 
otroškega igrišča v Dolnji Košani. 
 
Svetnica Katarina Zafran je vezano na njeno vprašanje iz prejšnje seje glede zaračunavanja 
stroškov pogrebne službe ponovno predlagala, da se odgovor dopolni v smislu predstavitve 
razmejitve stroškov na seji. 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da se bo pripravila 
predstavitev na naslednji seji. 
 
Svetnik Jadran Brožič je vprašal v kakšni fazi je sprejem OPN-ja. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da Občina ni še prejela soglasja s strani Ministrstva 
za zdravje. Po pridobitvi soglasja se bo postopek sprejema nadaljeval. 
 
Svetnik Edvard Štavar je povedal, da je bil na podlagi iniciativnega odbora po 7-ih letih 
sklican sestanek AS Zagorje. Predlagal je, da Občina Pivka kot lastnica  z največjim deležem 
(23%) sproži postopek revizije poslovanja za zadnjih 7 let. Posamezni člani AS namreč v 
zadnjih 7 letih niso bili seznanjeni o nobenem delovanju AS, tudi ne o finančnem poslovanju. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se bo preverilo ali lahko Občina ukrepa. 
 
Svetnik Andrej Sedmak je vprašal kdaj bo asfaltirana cesta na zgornji stani vasi Juršče? 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je Občina ponudbe pridobila, vendar je bil razpis 
razveljavljen zaradi previsokih cen. Razpis bo zato ponovno objavljen. 
 
Svetnica Irena Sušelj Šajn je podala pobudo, da se asfaltira del ceste Trnje – Klenik (od 
hiše Slavec do križa), ker je le to nujno sedaj po izvedbi razširitve tega dela ceste.  
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Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da je preplastitev že 
predvidena v okviru popisa del za javni razpis. 
 
Svetnica Irena Sušelj Šajn je podala pobudo, da se na tem cestnem odseku uredi javno 
razsvetljavo. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je v letu 2019 predvidena izgradnja kanalizacije 
v Selcah in Radohovi vasi, sled izgradnja v Klenku in Trnju. V okviru izgradnje javne 
kanalizacije bo celostno urejena tudi javna razsvetljava. V okviru zdajšnjega razpisa za 
ureditev javne razsvetljave pa bo urejena le najnujnejša javna razsvetljava. 
 
 
 
 

Ad 13.) Razno 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri. 
 
 
Zapisala:             Ž U P A N 
Jana Lemut                    Robert Smrdelj  
 
 


