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Gradivo k točki 2 
 
 

2.1. Zapisnik 22. seje Občinskega sveta Občine Pivka 
2.2. Zapisnik 8. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Pivka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gradivo pripravila: Jana Lemut 
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OBČINA PIVKA 
OBČINSKI SVET 
 
Štev.:  9000-__/2018 
Dne:   __. _____________ 2018 
 
 
 

Občinski svet Občine Pivka je na svoji 23. seji dne __.__.2018 sprejel 
 
 
 

S K R A J Š A N I   Z A P I S 
 
 

22. seje Občinskega sveta Občine Pivka, 
 

ki je bila v četrtek, dne 21.6.2018 ob 16.00 uri  

v sejni sobi Občine Pivka 

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

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

 
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN:  
 
OSTALI PRISOTNI: župan Robert Smrdelj, direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel, 

Tadeja  Zadelj, Karmen Valenčič, Karmen Šabec in Jana Lemut 
 
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. 
 
Svetnik Andrej Sedmak ni bil prisoten na seji. 
 
 

Ad 1.) Sprejem dnevnega reda 
 
 
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da se na dnevni red: 
- za tč. Odlok o spremembah in  dopolnitvah Odloka o predkupni pravici – skrajšani postopek, 
doda točka Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje 
urejanja prostora za območje Sprememb in dopolnitev OPPN za območje središča Pivke – 
prva obravnava,  
- za tč. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Pivka št. 1 – druga obravnava, doda točka Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje EUP DR 05 in DR 01-1 – del (kamp Drskovče) – seznanitev z osnutkom, 
- v okviru tč. Rebalans proračuna Občine Pivka za leto 2018 – skrajšani postopek, sprejme 
dodaten Sklep o potrditvi pogojev za nakup zemljišč v Industrijsko obrtni coni Neverke. 
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Razprave ni bilo. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlagani dnevni red skupaj s predlaganimi dopolnitvami  na 
glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) sprejel predlog dnevnega reda, skupaj s 
predlaganimi dopolnitvami in sicer:  
 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Pivka 
3. Kadrovske zadeve: Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika 

Občinskega sveta Občine Pivka 
4. Rebalans proračuna Občine Pivka za leto 2018 – skrajšani postopek 
5. Kadrovske zadeve: Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana  

Občinskega sveta Občine Pivka 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Pivka št. 1 – druga obravnava  
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Pivka št. 1 – druga obravnava, se doda točka Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje EUP DR 05 in DR 01-1 – del (kamp Drskovče) – 
seznanitev z osnutkom 

8. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje 
zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Pivka – skrajšani 
postopek 

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Pivka – skrajšani postopek 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Pivka 
– skrajšani postopek 

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča 
jezera – skrajšani postopek  

12. Odlok o spremembah in  dopolnitvah Odloka o predkupni pravici – skrajšani postopek 
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 

prostora za območje Sprememb in dopolnitev OPPN za območje središča Pivke 
14. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Pivka 
15. Sklep o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine 

Pivka in njihovih učinkih 
16. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
17. Pobude in vprašanja svetnikov 
18. Razno 
 
Svetnika Andreja Sedmak ni bilo na seji v času glasovanja. 

 
 

Ad 2.) Potrditev zapisnika 21. 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 21. redne seje na glasovanje. 
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Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) skrajšan zapis 21. seje 
občinskega sveta.  
 
 
Svetnika Andreja Sedmak ni bilo na seji v času glasovanja. 
 
 

Ad 3.) Kadrovske zadeve: Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega 
svetnika Občinskega sveta Občine Pivka 

 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle. Povedala je, da je svetnik Občinskega sveta 
Občine Pivka Andrej Sedmak, dne 8.6.2018 obvestil Občino Pivka, da je nastopil službo, ki je 
nezdružljiva s funkcijo občinskega sveta.  
V skladu z veljavno zakonodajo, če svetnik nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni 
združljiva s funkcijo člana občinskega sveta mu preneha mandat. Članu občinskega sveta, 
županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi 
za prenehanje mandata. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji Ugotovitveni sklep: 
1. člen 
Ugotovi se, da članu Občinskega sveta Občine Pivka  Andreju Sedmak, stanujoč Juršče 66, 
6257 Pivka, zaradi nezdružljivosti funkcije preneha mandat člana Občinskega sveta Občine 
Pivka z dnem 21.6.2018. 
2. člen 
Ta sklep velja takoj.   

 
Svetnika Andreja Sedmak ni bilo na seji v času glasovanja. 

 
 

Ad 4.) Rebalans proračuna Občine Pivka za leto 2018 – skrajšani postopek 
 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom in na seji. 
Članom sveta se je naknadno na seji razdelilo dopolnjeno  gradivo k točki 4.19 in 4.21.  
Obrazložitev rebalansa proračuna so podali župan Robert Smrdelj, direktorica občinske 
uprave Mihaela Smrdel in Karmen Šabec.  
V sklopu obrazložitve gradiva za rebalans, je bilo pojasnjeno, da je pri točki 4.9 Kadrovski 
načrt Občine Pivka za leti 2018 in 2019 sprememba in sicer pri delovnem mestu Svetovalec 
(C027005) je pravilni naziv Višji svetovalec. Dopolnitev je tudi pri Finančnem načrtu Zavoda 
za turizem Pivka, kjer se predlaga razširitev sistemizacije delovnih mest in sicer za  dodatno 
delovno mesto Koordinator VII/1 za potrebe odobrenega projekta. V Načrtu razvojnih 
programov se je pojasnila napaka pri nazivu NPR projekta številka 4000-14-0088, ki se 
pravilno glasi Inkubator v IOC Neverke. Župan je podal obrazložitev k točki 4.19.in 4.21 
gradiva glede Sklepa o zadolžitvi in Sklepa o potrditvi pogojev za nakup zemljišč v IOC 
Neverke.  
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
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Podredsednica odbora za finance in proračun Jožica Šuštaršič je povedala, da je odbor 
soglasno sprejel sklep, da predlaga Občinskemu svetu v  sprejem  rebalans proračuna Občine 
Pivka za leto 2018, skuapaj z vsemi prilogami, ter danes na seji predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami, po skrajšanem postopku.   
 
Predsednica odbora za komunalno dejavnost Jožica Šuštaršič je povedala, da je odbor 
predlog obravnaval in sprejel enak sklep kot odbor za finance. Podal je soglasje tudi k  
dodatnemu sklepu, da Občina v skladu z zakonodajo, najame dolgoročni kredit pri poslovnih 
bankah ter izvede postopke dolgoročne zadolžitve  do višine 600.000,00 EUR. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Edvard Štavar je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep enak sklep kot odbor za komunalno dejavnost. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in sprejel sklep enak sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi skupaj z 
vsemi prilogami, predlogom sprememb in dopolnitev, vključno s sklepom o zadolžitvi za nakup 
zemljišč. 
 
Predsednik odbora za varstvo okolja Jadran Brožič je povedal, da je odbor predlog obravnaval 
in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu njegov sprejem, kot vsi predhodni 
odbori. 
 
Podpredsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Luka Kaluža je 
povedal, da je odbor predlog obravnaval in sprejel sklep, da podpira njegov sprejem, skupaj z 
vsemi prilogami ter predlaganimi spremembami in dopolnitvami. 
 
V razpravi sta sodelovala: Ernest Margon in Irena Sušelj Šajn. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Rebalansa, skupaj z vsemi prilogami ter predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami, s katerimi so soglašali tudi pristojni odbori, na glasovanje. 
 
 
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 16  svetnikov) sprejel naslednji Sklep:  
1. člen 
Občinski svet Občine Pivka  je sprejel sklep, da sprejme Rebalans proračuna Občine Pivka za 
leto 2018, ki zajema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Pivka za 
leto 2018, letni program prodaje finančnega premoženja Občine Pivka za leto 2018, načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018, načrt ravnanja s premičnim premoženjem 
za leto 2018, kadrovski načrt Občine Pivka za leti 2018 in 2019 s spremembo naziva 
delovnega mesta Svetovalec (C027005) v Višji svetovalec,  letni program športa za leto 2018, 
letni program kulture v Občini Pivka za leto 2018,  letni program socialnega varstva Občina 
Pivka za leto 2018, letni program urejanja javnih zelenih površin na območju občine Pivka za 
leto 2018,  letni program urejanja javnih površin v občini Pivka za leto 2018,  finančni načrt 
LPC za leto 2018, finančni načrt Zavoda za turizem Pivka za leto 2018 z dopolnitvijo 
sistemizacije z dodatnim delovnim mestom , finančni načrt VS Zagorje za leto 2018, finančni 
načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva, sklep o dolgoročnih zadolžitvah Občine Pivka, 
predlogi predpisov Občine Pivka v letu 2018 ter sklepom o potrditvi pogojev za nakup zemljišč 
v IOC Neverke, po skrajšanem postopku.  Odbor je podal soglasje k popravku naziva NRP 
projekta št. 4000-14-0088, ki se glasi »Inkubator v IOC Neverke«.   
2. 
Ta sklep začne veljati takoj.  
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Župan Robert Smrdelj je dal na glasovanje naslednji predlog Sklepa o potrditvi pogojev za 
nakup zemljišč v Industrijsko obrtni coni Neverke: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka se je seznanil z namero za nakup stavbnih zemljišč v IOC 
Neverke- parc. št. 3534/1 in 3534/2 katastrske občine 2496 Stara Sušica, skupne površine 
29.965 m2, za potrebe izvedbe projekta izgradnje komunalne infrastrukture in podjetniškega 
inkubatorja za proizvodne dejavnosti. Lastništvo zemljišč s strani Občine Pivka je obenem 
pogoj za pridobitev sofinancerskih sredstev za izvedbo projektov, v okviru programa Dogovora 
za razvoj regij. 
2. 
Občinski svet soglaša z namero za nakup navedenih zemljišč, ob upoštevanju sledečih 
izhodišč:    
- nakup se lahko izvede v višini predvidenih sredstev v proračunu za leto 2018 na 

postavkah 0620036 Odkup zemljišča v IOC Neverke, 0412024 Poslovna infrastruktura v 
IOC Neverke  in  0412026 Inkubator v IOC Neverke. 

- cena odkupa zemljišč znaša 24 EUR/m2 zemljišča, brez vključenega 22 % DDV; 
- v kolikor Pogodbi o sofinanciranju z MGRT za projekta Poslovna infrastruktura v IOC 

Neverke  in Inkubator v IOC Neverke ne bosta podpisani do konca septembra 2018 se 
odkup za sredstva iz proračunskih postavk 0412024 in 0412026 lahko izvede v letu 2019 
pri čemer je lahko pogodbena cena 25 EUR/m2 zemljišča, brez vključenega 22 % DDV; 

- plačilo kupnine se izvede 30. dan po prejemu računa. 
3. 
Občinski svet Občine Pivka pooblašča župana Občine Pivka za vsa nadaljnja pogajanja glede 
nakupa zgoraj navedenih nepremičnin, ob upoštevanju izhodišč, kot so navedena v 2. členu 
tega sklepa ter za vse morebitne spremembe zgoraj navedenih izhodišč, v kolikor za občino 
ne predstavljajo dodatnih finančnih posledic.  
4. 
Občinski svet soglaša, da se soglasje na podlagi 5. odstavka 29. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18) k osnutku 
besedila kupoprodajne pogodbe, pridobi na korespondenčni seji, če bo osnutek kupoprodajne 
pogodbe vseboval izhodišča iz tega sklepa.   
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 16  svetnikov) sprejel predlog sklepa. 
 
 
 
Ad 5.) Kadrovske zadeve: Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana 

Občinskega sveta Občine Pivka 
 

Gradivo so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje in na sami seji. 

Jana Knafelc Strle je povedala, da je Občinska volilna komisija občinskemu svetu predložila 
ugotovitveni sklep, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Pivka prešel na naslednjega 
kandidata z liste Slovenske ljudske stranke in sicer na kandidatko Suzano Vodopivec, 
Petelinje 2b,  6257  Pivka. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal na glasovanje naslednji predlog Ugotovitvenega sklepa 
o potrditvi mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Pivka: 
1. 
Potrdi se mandat Suzane Vodopivec, za svetnico Občinskega sveta Občine Pivka.  
2. 
Ta sklep velja takoj.  
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V razpravi je sodeloval:  Ernest Margon. 
 
 
Občinski svet je predlog sklepa SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) sprejel.  
 
Svetnica Suzana Vodopivec se je udeležila seje ob 16.50 uri. 
 
 
 

Ad 6.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Pivka št. 1 – druga obravnava 

 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo in na seji – AMANDMA. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Tadeja Zadelj. Predstavljene so bile 
spremembe Odloka, ki je bil obravnavan na 20. seji in so bile posledica usklajevanja z 
Direkcijo RS za vode ter občinska pripomba. Pridobljena so bila vsa manjkajoča pozitivna 
mnenja:   
- Odločba št. 35409-103/2015/29 z dne 29.5.2018 Ministrstva za okolje in prostor, da v 

postopku priprave Odloka SD OPN Pivka št. 1 ni potrebna izvedba celovite presoje vplivov 
na okolje  

- drugo mnenje št. 35012-93/2017-12 z dne 8.6.2018 za področje upravljanja z vodami  
- dopolnitev drugega mnenja št. 3407-67/2017 z dne 20.6.2018 Zavoda za gozdove 

Slovenije. 
Povedala je, da se občinskemu svetu predlaga tudi sprejem AMANDMAJA, ki je bil članom 
občinskega sveta predložen danes na seji. 
 
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 predlaga občinskemu svetu v 
sprejem Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Pivka št. 1, v drugi obravnavi. 
 
Podpredsednik statutarne komisije Miha Smrdelj je povedal, da je tudi komisija obravnavala 
predlog odloka in sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu v sprejem Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1, v 
drugi obravnavi. 
 
V razpravi je sodeloval:  Luka Kaluža. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka na glasovanje, skupaj s predlaganim 
AMANDMAJEM. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji Sklep: 
1. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 
1,  se sprejme v drugem branju, skupaj s priloženim AMANDMAJEM. 
2.  
Sklep velja takoj.   
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Ad 7.) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP 
DR 05 in DR 01-1 – del (kamp Drskovče) – seznanitev z osnutkom 

 
 

Gradivo je bilo posredovano na seji. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Tadeja Zadelj.  
Tadeja Zadelj je med drugim povedala, da je VS Drskovče podala izjavo, da v celoti podpira 
projekt vzpostavitve in izgradnje turističnega kampa v skladu s predvidenim OPPN in ostalimi 
smernicami Občine Pivka. 
 
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 soglaša, da se dopolnjen 
osnutek in stališča do pripomb ob predhodni potrditvi Odbora za komunalne dejavnosti in 
urejanje okolja obravnava v prvi obravnavi na korespondenčni seji. 
 
Podpredsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Luka Kaluža je 
povedal, da je odbor predlog obravnaval in sprejel sklep, da predlaga Občinskemu svetu 
Občine Pivka  seznanitev z osnutkom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje EUP DR 05 in DR 01-1 – del (kamp Drskovče). Občinskemu svetu Občine Pivka 
predlaga, da se dopolnjen osnutek in stališča do pripomb,  ob predhodni potrditvi Odbora za 
komunalne dejavnosti in urejanje okolja, obravnava v prvi obravnavi na korespondenčni seji. 
 
Podpredsednik statutarne komisije Miha Smrdelj je povedal, da je komisija obravnavala 
predlog odloka in sprejela enak sklep. 
 
Predsednik odbora za varstvo okolja Jadran Brožič je povedal, da je odbor predlog obravnaval 
in soglasno sprejel enak sklep kot predhodni odbori. 
 
 
V razpravi so sodelovali:  Ernest Margon, Jadran Brožič, Luka Kaluža in Majda Žužek. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal na glasovanje naslednji predlog Sklepa: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka se je seznanil z gradivom za prvo branje Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP DR 05 in DR 01-1 – del (kamp Drskovče). 
2. 
Po predhodni potrditvi Odbora za komunalne dejavnosti in urejanje okolja se dopolnjen 
osnutek in stališča do pripomb predlaga v sprejem v prvi obravnavi na korespondenčni seji. 
3. 
Sklep velja takoj.   
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) predlog Sklepa. 
 
 
 

Ad 8.) Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za 
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini 

Pivka – skrajšani postopek 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Karmen Valenčič.  
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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 predlaga Občinskemu svetu 
Občine Pivka v sprejem Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za 
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Pivka po 
skrajšanem postopku s popravki in sicer, da se višina takse za obravnavanje zasebnih pobud 
za spremembo namenske rabe prostora za: 

- spremembo osnovne namenske rabe iz predlaganih 300 EUR zniža na 175 EUR 
- spremembo podrobnejše namenske rabe iz predlaganim 250 EUR zniža na 150 EUR.    

 
Predsednik odbora za varstvo okolja Jadran Brožič je povedal, da je odbor predlog obravnaval 
in sprejel enak sklep kot odbor za komunalo. 
 
Podpredsednik statutarne komisije Miha Smrdelj je povedal, da je komisija obravnavala 
predlog odloka in sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. 
 
V razpravi sta sodelovala:  Luka Kaluža in Edvard Štavar. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka na glasovanje, skupaj s predlogom 
sprememb odbora za komunalno dejavnost in odbora za varstvo okolja in sicer, da se višina 
takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora za: 

- spremembo osnovne namenske rabe iz predlaganih 300 EUR zniža na 175 EUR 
- spremembo podrobnejše namenske rabe iz predlaganim 250 EUR zniža na 150 EUR. 

 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) Odlok o določitvi stroškov 
lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v Občini Pivka, skupaj s predlaganimi spremembami,  po 
skrajšanem postopku. 
 
 
 

Ad 9.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Pivka – skrajšani postopek 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.  
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Podpredsednik statutarne komisije Miha Smrdelj je povedal, da je komisija obravnavala 
predlog odloka in sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
V razpravi sta sodelovala:  Luka Kaluža in Majda Žužek.   
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka, po  
skrajšanem postopku. 
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Ad 10.) Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi režijskega obrata 
Občine Pivka – skrajšani postopek 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.  
 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Podpredsednik statutarne komisije Miha Smrdelj je povedal, da je komisija obravnavala 
predlog odloka in sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
V razpravi sta sodelovala:  Luka Kaluža in Majda Žužek.   
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) Odlok o spremembah in 
dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Pivka, po skrajšanem 
postopku. 
 

 
Ad 11.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Pivška 

presihajoča jezera – skrajšani postopek 
 

Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.  
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Podpredsednik statutarne komisije Miha Smrdelj je povedal, da je komisija obravnavala 
predlog odloka in sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
V razpravi sta sodelovala:  Luka Kaluža in Majda Žužek.   
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera, po skrajšanem  postopku. 
 
 
 

Ad 12.) Odlok o spremembah in  dopolnitvah Odloka o predkupni pravici – 
skrajšani postopek 

 
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Karmen Valenčič. 
 
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 predlaga Občinskemu svetu 
Občine Pivka v sprejem Odlok o spremembah in  dopolnitvah Odloka o predkupni pravici po 
skrajšanem postopku. 
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Predsednik statutarne komisije Miha Smrdelj je povedal, da je komisija obravnavala predlog 
odloka in sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. 
 
V razpravi so sodelovali:  Luka Kaluža, Ernest Margon in Majda Žužek.  
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) Odlok o spremembah in  
dopolnitvah Odloka o predkupni pravici, po  skrajšanem postopku. 
 
 
 
Ad 13.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje 

urejanja prostora za območje Sprememb in dopolnitev OPPN za območje središča 
Pivke- prva obravnava 

 
 
 
Gradivo je bilo posredovano na seji. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Karmen Valenčič. 
 
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 predlaga Občinskemu svetu 
Občine Pivka v sprejem Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za 
zavarovanje urejanja prostora za območje Sprememb in dopolnitev OPPN za območje 
središča Pivke, v prvi obravnavi.  V kolikor bo med Občino Pivka in kupci terjatev banke prišlo 
do podpisa predpogodbe, pa bo druga obravnava predmetnega Odloka izvedena na 
korespondenčni seji. 
 
Predsednik statutarne komisije Miha Smrdelj je povedal, da je komisija obravnavala predlog 
odloka in sprejela enak sklep kot odbor za komunalno dejavnost. 
 
V razpravi so sodelovali:  Luka Kaluža, Ernest Margon in Majda Žužek.   
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji sklep: 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 

prostora za območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za območje središča Pivke se sprejme v prvi obravnavi. 

2. V kolikor bo med Občino Pivka in kupci terjatev banke prišlo do podpisa predpogodbe, s 
katero bo zavarovan javni interes, bo druga obravnava predmetnega Odloka izvedena na 
korespondenčni seji. 

3. Ta sklep velja takoj. 
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Ad 14.) Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve 2018 v občini Pivka 

 
 
 

Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel. 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Podredsednica odbora za finance in proračun Jožica Šuštaršič je povedala, da je odbor 
predlog obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga, da se 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 delni 
povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Pivka:  
1. 
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v letu 2018 v občini Pivka. 
2. 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na 
posameznega volilnega upravičenca v občini. 
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za 
kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega 
volilnega upravičenca v občini. 
3. 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli 
mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje 
v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme 
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja. 
4. 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje 
oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila 
volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. 
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na vnovičnem glasovanju, upravičena 
do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na 
vnovičnem glasovanju. 
5. 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve 
župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna občine Pivka v 
roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču. 
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
7. 
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2014 v občini Pivka (Uradni list RS, št. 51/14). 
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Ad 15.) Sklep o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega 

načrta LEK Občine Pivka in njihovih učinkih 
 
 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji  Sklep o potrditvi 
Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Pivka in njihovih učinki: 
1.  
Občinski svet Občine Pivka  potrjuje letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 
Lokalnega energetskega koncepta Občine Pivka in njihovih učinkih.  
2.  

Ta sklep velja takoj. 

 
 

Ad 16.) Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
 
 
 

Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel. 
 
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. 
 
V razpravi so sodelovali:  Boris Rebec, Jadran Brožič, Ernest Margon, Edvard Štavar in 

Jožica Šuštaršič. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji  Sklep o ukinitvi 
statusa grajenega javnega dobra: 
1.  
S tem sklepom se ukine status javnega dobrega na nepremičnini: 
- parc. št. 2796/5 k.o. Parje (ID znak 2503 2796/5) 
ter pri njej vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 
6257 Pivka, matična št.: 5883563000, do celote (do 1/1). 
2. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
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Ad) 17. Pobude in vprašanja 
 
 
 
Tadeja Zadelj višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske javne službe, je vezano 
na pobudo iz prejšnje seje, članom občinskega sveta predstavila razmejitev plačila stroškov 
pogrebne službe. 
V razpravi so sodelovali: Jadran Brožič, Luka Kaluža, Boris Rebec, Majda Žužek in Majda 
Radivo.  
Predlog je bil, da se razmejitev plačila stroškov objavi v Pivškem listu. 
 
Svetnik  Edvard Štavar je podal pobudo, da se v Zagorju izvede preplastitev dela ceste - 
cca 52 m2 pri gostinskem lokalu. Le ta je potrebna zaradi pred časom izgrajenega 
kanalizacijskega omrežja, cesta pa takrat ni bila obnovljena. 
Direktorica občinske uprave Mihaela je na seji povedala, da znaša ocena stroškov za 
izvedbo nujnih vzdrževalnih del na lokalnih cestah za prihodnja tri leta cca 1 mio €. 
 
Svetnik Jadran Brožič je ponovno posredoval vprašanje kdaj bo Občina zagotovila muldo 
za preplastitev ceste v šmihelski dolini. 
Direktorica občinske uprave Mihaela je na seji povedala, da so dela že predvidena v okviru 
dane obrazložitve k prejšnji pobudi. 
 
Svetnik Luka Kaluža je podal pobudo, da se izvede ogled stanja na cesti Narin-Šmihel, 
nasproti cerve sv. Jakoba. Potok, ki teče mimo, spodjeda cestišče. 
 
Svetnica Jožica Šuštaršič je povedala, da se je na cesti, ki pelje iz pivške strani v Radohovo 
vas, pred časom odstranilo ogledalo, ker se je izdelavalo škarpo. Podala je pobudo, da se 
ogladalo namesti nazaj.  
 
Svetnica Majda Žužek je podala naslednje pobude (tudi v pisni obliki): 
 
1. Snežniška cesta zaključek del 
Stanovalci ob Snežniški cesti se  s hvaležnostjo  veselimo nove pridobitve  v našem prostoru. 
Pločnik, kolesarska in vsa dela, ki so dokončana so velik doprinos k varnosti in urejenosti 
prostora ob vstopu v naše mesto. Menim, da bo ta urejenost prostora vplivala ne le na lokalni 
ravni, pač pa tudi na ravni doprinosa na turističnem področju. 
Nekaj del je še nedokončanih: 
Prehodi za pešce še niso začrtani, ograje še niso postavljene.  
Posebej pa opozarjam na postavitev odvodnjavanja na mestu, kjer je konec asfalta in teče 
voda iz hriba. Ob močnem deževju nanaša velike količine kamenja na cesto. 

1.1. Zaradi velikih hitrosti prometnih udeležencev, prosimo za kontrolo prometa in 
postavitev merilnika hitrosti.  

1.2. Na Snežniški  cesti, nasproti Ajde, še vedno niso podrli suhih dreves, ki pa so nevarna 
za pešce in prometne udeležence! 
 

2. Športno igrišče Radohova: 
Kako je z dokumenti  za pripravo igrišča, ki ga že nekaj časa pričakujemo? 
 
Župan Rober Smrdelj je na seji predlagal, da se člane agrarne skupnosti motivira, da 
podprejo predlog razdelitve, ki ga bo Občina pripravila. Sodišče je razdelitev sicer naredilo, 
vendar za Občino ni ugodna, ker je eno parcelno številko, potrebno za izgradnjo obvoznice, 
izpustilo, zato je Občina podala pritožbo. Pritožbo je možno zaobiti, v kolikor člani 
podpišejo dogovor. Povedal je, da je predvideno, da Občina pripravi dogovor in ga pošlje 
članom v podpis. 



Občina Pivka                                                                                                     23. seja Občinskega sveta  

___________________________________________________________________________ 
2-15 

 

Svetnica Majda Žužek in svetnik Ernest Margon, kot predsednik TS Pivka, sta povedala, 
da bosta govorila s člani agrarne skupnosti. 
 

3. Želežniška postaja 
Občani se vedno bolj pritožujejo zaradi neznosnega hrupa in onesnaževanja, ki ga 
povzroča delo na  razkladalni  rampi.  

 
Svetnik N.Si Ernest Margon je podal naslednje pobude (tudi v pisni obliki): 
 
1. Dostop avtobusov na šilentabor - ponovno 
Seveda z dogovorom nisem zadovoljen. Pričakoval bi, da se bo v problematiko vključilo 
Turistično društvo Pivka, pa tudi odbor OS za gospodarstvo, saj gre za turizem v naši občini in 
vsak tudi majhen korak k izboljšanju turistične ponudbe bi moral biti pozdravljen kot 
dobrodošel. Morali pa bi tudi v delih lokalne skupnosti oceniti, ali gre za skupni interes. 
 
Na seji je bilo ugotovljeno, da se je situacija do sklica 22. seje ugodno uredila. 
 
2. Vodomet - fontana pri Krpanovem domu 
Več občanov me je opozorilo na neustrezno ureditev vodometa, ki vodo šprica naokoli, tako 
da v krogu nameščene klopi niso uporabne za posedanje. Potrebno bi bilo urediti vodomet, da 
voda nebi pršela naokrog.  
 
3. Prisotnost članov delovnih teles občinskega sveta na sejah 
Predlagam, da občinska uprava do naslednje seje pripravi poročilo občinskemu svetu o 
prisotnosti na sejah delovnih teles občinskega sveta /odbori, komisije/ na sejah v tem 
mandatu. 
 
Na seji je bilo dogovorjeno, da se podatke pripravi zgolj zgolj statistično in ne poimensko. 
Namen je, da se ugotovi prisotnost oz. pogostost neprisotnosti članov na sejah. 
 
4. Pobuda za združitev prve in druge faze izgradnje obvoznice Pivke 
Vse kaže, da bo prva faza obvoznice (podvoz Hrastje - predor Kerin – krožišče na Snežniški) 
v bližnji prihodnosti uresničena, vprašanje pa je, kdaj bo druga faza. Glede na neprimerljivo 
manjši finančni zalogaj za drugo fazo predlagam, da se prouči možnost pritiska na državo, da 
bi poskušali združiti obe fazi, če to ni mogoče pa vsaj zavezati državo, da se druga faza zgradi 
v primernem roku po prvi. Promet bo namreč po realizaciji prve faze še naprej potekal skozi 
dobršen del Pivke, celo povečan bo, saj bo do krožišča ves promet v smeri Ilirske Bistrice 
združen. Razmislek o pritisku /z argumenti, ki so vedno bolj utemeljeni glede na izjemno 
povečan tovorni promet/ je na mestu in predlagam skupno odločitev v tem smislu. 
 
5. Nevarni odpadki podjetja Javor Pivka ostajajo 
Krajani Pivke smo z zadovoljstvom sprejeli novico, da je bilo v aprilu in maju odstranjenih 
dobrih 800 ton pepela, kar je dobra polovica na prostem odloženega pepela. Žal je to le del 
ekološke grožnje našemu kraju, saj je polovica še ostala,. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da se ni 
prav nič premaknilo glede odstranitve nevarnega skladišča sodov z lepili in ostanki tesnilne 
mase. Prav ta potencialna nevarnost za krajane, pa tudi za našo podtalnico, povzroča veliko 
skrb.  
 
6. Zahvala vsem, ki so pripomogli k uspešnemu in prijetnemu obisku gostov iz 
pobratene Občine Durach 
Letošnji obisk občanov pobratene Občine Durach z županom na čelu, v maju mesecu je minil 
v prijetnem druženju z našimi občani in ogledom občinskih zanimivosti, pa tudi lepot Posočja 
in Brd. O tem ste lahko prebrali v Primorskih novicah in na občinski spletni strani. Rad bi se 
kot predsednik Društva prijateljstva Most skupaj s predsednikom komisije za stike s pobrateno 
Občino Durach Edotom Štavarjem zahvalil vsem, ki so pripomogli k temu. Najprej županu in  
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članom Društva in komisije, pa tudi vaški skupnosti Suhorje in vsem vaščanom, ki so pripravili 
pristno domače srečanje (pa še slovensko ohcet so videli), kar je pustilo gostom izjemen vtis. 
Hvala tudi vsem drugim, ne bom jih našteval, ker bi gotovo koga pozabil, za pomoč bodisi z 
glazbo, domačo kulinariko in gostoljubjem, posebej hvala vsem gostiteljem 
 
7.  18.Srečanje Šempetrov in povabilo iz Občine Št. Jakob v Rožu 
V juniju smo se udeležili že 18. srečanja Šempetrov v Špetru Slovenov v Benečiji. Prvič se 
nam je pridružila delegacija dveh občinskih svetnikov iz občine Š. Jakob v Rožu in svetnik, 
koroški Slovenec Franc Baumgartner nas je povabil v imenu njihovega župana, da jih 
obiščemo z delegacijo. Radi bi navezali stike, saj imajo manjši kraj Št. Peter z znano Višjo 
šolo za gospodarske poklice. Vključili se bodo tudi v naš krog Šempetrov. 
 
8. Povabilo  na za domovinsko vzgojo vseh nas pomembna dogodka – predstavitev 
dokumentarne knjige o zgodovinskem času slovenskega osamosvajanja avtorja Antona 
Tomažiča v petek, 22. junija in pohod in mašo za domovino na Dan državnosti na Šilentabru. 
Obe vabili sta v prilogi. 
 
Svetnik Ernest Margon je na seji podal pobudo, da se uredi odvodnjavenje na cesti, ki 
pelje iz Hrastja na Primož. Po zadnjem neurju je bilo veliko peska ob vznožju ceste. 
 
Svetnik Ernest Margon je podal pobudo, da na panojih ob Postojnski cesti rezervira prostor 
za obešanje plakatov ob letošnjih lokalnih volitvah. 
 
Svetnik Boris Rebec je podal pobudo, da se na križišču v Šmihelu postavi ogledala na obe 
strani ceste. Ne glede na to ali pripelješ iz smeri Šmihel ali iz smeri Nadnje selo je zelo slab 
razgled po cestišču.  
Župan Rober Smrdelj je na seji povedal, da bo pobudo proučila Komisija za tehnično 
urejanje prometa. 
 
Svetnik Boris Rebec je podal pobudo, da župan pogosteje sklicuje predstavnike VS. Na ta 
način bi imeli predstavniki VS več možnosti dajanja pobud za razreševanje raznih vaških 
problematik, npr. pobud za preplastitev ceste, za ureditev odvodnjavanja, itd.. Tako svetnikom 
ne bi bilo potrebno dajati tovrstnih pobud na sejah občinskega sveta. Meni, da je svetnik 
predstavnik vseh občanov in ne le VS iz katere prihaja.   
Župan Rober Smrdelj je na seji povedal, da ocenjeje, da je komunikacija z VS-ji zelo dobra. 
Zbor predsednikov VS ni namenjen dajanju pobud za reševanje problematike posamezne VS 
temveč, da  Občina predstavitvi posamezno zadevo, ki je namenjena širši obravnavi. 
 
 
 

Ad 18.) Razno 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:             Ž U P A N 
Jana Lemut                    Robert Smrdelj  
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OBČINA PIVKA 
OBČINSKI SVET 
 
Štev.:  9000-__/2018 
Dne:   __. _____________ 2018 
 
 
 
 

Občinski svet Občine Pivka je na svoji 23. seji dne __.__.2018 sprejel naslednji: 
 

 
 

Z A P I S N I K 
8. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Pivka, ki je potekala 

v četrtek 9.8.2018 (od 9.00 do 13.00 ure) in v petek 10.8.2018 (od 9.00 do 11.00 ure) 
 
 
 
 

I. SKLIC KORESPONDENČNE SEJE 
 
 
Zaradi nujnosti zadeve je župan Občine Pivka  v skladu s 23. a členom Poslovnika Občine 
Pivka (Uradni list RS, štev. 95/99, 55/06, 29/07, 7/11, 52/12 in 101/13) dne 7.8.2018 sklical 8. 
korespondenčno sejo z naslednjim dnevnim redom:  

1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP DR 05 in DR 
01/1 – del (kamp Drskovče) – prva obravnava 

 
Gradivo z obrazložitvijo je bilo posredovano vsem svetnikom dne 7.8.2018. 
Mnenje Odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Občine Pivka je bilo svetnikom 
posredovano dne 9.8.2018, pred začetkom korespondenčne seje. 
 
Priloge k gradivu so objavljene na spletni strani Občine Pivka http://www.pivka.si. 
 
Glasovanje je potekalo po telefonu v četrtek 9.8.2018 (od 9.00 do 13.00 ure) in v petek 
10.8.2018 (od 9.00 do 11.00 ure). 
 
 
II. SEJA PRISTOJNIH DELOVNIH TELES 
 
 
Tč. 1 - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP DR 05 in 
DR 01/1 – del (kamp Drskovče) – prva obravnava 
 
Gradivo tč. 1. je na 2. izredni seji dne 8.8.2018  obravnaval Odbor za komunalne dejavnosti in 
urejanje prostora Občine Pivka. 
 
Prisotni člani so bili seznanjeni z vsebino gradiva in nanjo niso imeli pripomb.  
 
Zaradi nesklepčnosti ni bilo glasovanja. 
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III. GLASOVANJE 

 
 
V skladu z zgoraj navedeno pravno podlago je Jana Lemut telefonsko izvedla 
korespondenčno sejo med člani Občinskega sveta Občine Pivka. 
 
Glasovanje se je začelo  v četrtek 9.8.2018 ob 9.00 uri.  
 
Telefonsko je bilo v četrtek dne 9.8.2018 dosegljivih vseh 17 članov Občinskega sveta Občine 
Pivka.  
 
 
 
Vsakemu članu Občinskega sveta Občine Pivka je bilo postavljeno vprašanje:  
 
 
»Ali soglaša z naslednjim predlogom sklepa?« 
 
1. 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP DR 05 in DR 01/1-del 
(kamp Drskovče) se sprejme v prvi obravnavi. 
2. 
Sklep velja takoj.   
 
 
Člani občinskega sveta so odgovarjali na zgoraj zastavljeno vprašanje z »ZA« ali »PROTI«. 
 
Rezultat glasovanja je bil naslednji: 
PRISOTNIH:  17 svetnikov   
ZA:   17 svetnikov   
PROTI:  0 svetnik   
 
 
 
Telefonsko glasovanje se je zaključilo v četrtek 9.8.2018 ob 12.40 uri. 
 
 
 
 
Št.: 9000-8.kor./2018 
Pivka, 9. avgust 2018 
 
 
 
Zapisala: 
Jana Lemut 
        ŽUPAN: 
        Robert Smrdelj 
 
 
 
Priloga:  

- Lista prisotnih članov Občinskega sveta Občine Pivka pri glasovanju 
- Mnenje Odbor za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Občine Pivka 


