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Gradivo k točki 2 
 
 

Zapisnik 23. 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 24. seji dne __.__.2018 sprejel 
 
 
 

S K R A J Š A N I   Z A P I S 
 
 

23. seje Občinskega sveta Občine Pivka, 
 

ki je bila v četrtek, dne 20.9.2018 ob 16.00 uri  

 

v sejni sobi Občine Pivka 

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

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

 
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Tjaša Smrdel 
 
OSTALI PRISOTNI OBČINA PIVKA: župan Robert Smrdelj, direktorica občinske uprave 

Mihaela Smrdel, Emanuela Lenarčič, Natalija Vilhar, Jana Knafelc Strle, 
Jana Lemut, Karmen Valenčič in Tadeja Zadelj 

OSTALI PRISOTNI:  dr. Rosana Cerkvenik - Park Škocjanske jame,  mag. Klemen Ponikvar 
– Prometni inštitut Ljubljana d.o.o., Erika Merše Logar – AGA d.o.o., 
Maja Burkeljca – V Prostoru d.o.o. 

PRISOTNI NOVINARJI: Helena Race, Primorske novice 
 
 
Sejo je vodil župan Robert Smrdelj. Pozdravil je vse gledalce kabelske televizije, občinsko 
upravo, svetnike in svetnice in ostale prisotne.   
 
 
Na začetku seje je bilo prisotnih 15 svetnikov. 
 

Ad 1.) Sprejem dnevnega reda 
 
 
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da se: 

- točko Sklep o soglasju h kandidaturi za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne 
dediščine pri UNESCO uvrsti na točko št. 4, preostale se preštevilči; 

- iz dnevnega reda umakne točka Pravilnik o pogojih za izdajo soglasja za postavitev 
pomožnih objektov v odprtem prostoru.  
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Povedal je, da je pristojni odbor predlog obravnaval in sprejel sklep, da se točko uvrsti 
na dnevni red naslednje seje s tem, da se predlog uskladi s prejetimi predlogi. 

 
  

Razprave ni bilo. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlagani dnevni red, skupaj s predlagano dopolnitvijo in 
spremembo dnevnega reda, na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 15 svetnikov) sprejel naslednji dnevni red: 
 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov  

2.1. Zapisnik 22. seje Občinskega sveta Občine Pivka 
2.2. Zapisnik 8. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Pivka 

3. Celostna prometna strategija občine Pivka  
4. Sklep  o soglasju h kandidaturi za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne 

dediščine pri UNESCO  
5. Kadrovske zadeve  

5.1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, 
razvoj podeželja in turizem 
5.2. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, 
razvoj podeželja in turizem 

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP PI 02/1 – J del, 
Pivka – prva obravnava  

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

8. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  
9. Sklep  o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  
10. Sklep o določitvi tržne najemnine  
11. Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna – DPN 

OSVAD  
12. Pobude in vprašanja svetnikov 
13. Razno 

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

Ad 2.) Potrditev zapisnikov 
 
 
Ad 2.1.) Zapisnik 22. 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 22. redne seje na glasovanje. 
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Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 15 svetnikov) skrajšan zapis 22. seje 
občinskega sveta.  
 
Svetnice Irene Sušelj Šajn ni bilo na seji v času glasovanja. 
 
 
 

Ad 2.2.) Zapisnik 8. korespondenčne 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 8. korespondenčne seje na 
glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 15 svetnikov) skrajšan zapis 8. izredne  seje 
občinskega sveta.  
 
Svetnice Irene Sušelj Šajn ni bilo na seji v času glasovanja. 
 
 
 

Ad 3.) Celostna prometna strategija občine Pivka 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev so podali župan Robert Smrdelj, Natalija Vilhar in mag. Ponikvar.  
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ernest Margon je povedal, da je 
odbor predlog obravnavala in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. 
 
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 je sodeloval:  Ernest Margon. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 15 svetnikov) naslednji Sklep: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka sprejme Celostno prometno strategijo občine Pivka za obdobje 
2018-2023, ki je priloga tega sklepa. 
2. 
Ta sklep začne velja takoj. 
 
Svetnice Irene Sušelj Šajn ni bilo na seji v času glasovanja. 
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Ad 4.) Sklep  o soglasju h kandidaturi za vpis Klasičnega krasa na Seznam 
svetovne dediščine pri UNESCO 

 
 
Svetnica Irena Sušelj Šajn se je seje udeležila ob 16.45 uri. 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in dr. Rosana Cerkvenik. 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za varstvo okolja Jadran Brožič je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval. Prisotni člani so bili seznanjeni z vsebino gradiva in nanj niso imeli pripomb. 
Zaradi nesklepčnosti ni bilo glasovanja.  
 
Predsednica odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Jožica Šuštaršič je 
povedala, da je odbor obravnaval predlog, ga pozdravlja, mnenja pa ni podal. 
 
V razpravi sta sodelovala:  Luka Kaluža in Ernest Margon. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji  Sklep o soglasju h 
kandidaturi za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka je sprejel sklep, da Občina Pivka pristopi h kandidaturi za vpis 
Klasičnega krasa kot območja svetovne dediščine na UNESCO seznam.   
 
2. 
Občinski svet soglaša z Načrtom upravljanja Klasičnega krasa - območja svetovne dediščine 
(v nadaljevanju: Načrt upravljanja) ter s Sporazum o upravljanju Klasičnega krasa kot območja 
svetovne dediščine (v nadaljevanju Sporazum o upravljanju).  
3. 
Občinski svet pooblašča župana Občine Pivka, da podpiše Sporazum o upravljanju ter druge 
potrebne listine za oddajo vloge vpisa Klasičnega Krasa na UNESCO seznam.  
4. 
Občinski svet pooblašča župana za morebitne potrebne uskladitve in prilagoditve Sporazuma 
o upravljanju in Načrta upravljanja, če le te ne predstavljajo dodatnih finančnih obremenitev za 
Občino Pivka. 
5. 
Ta sklep velja takoj 
 
 

Ad 5.) Kadrovske zadeve 
 
 
5.1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, 
razvoj podeželja in turizem 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podal predsednik mandatne komisije Boris Rebec. 
Povedal je, da je Svetnik Občinskega sveta Občine Pivka Andrej Sedmak, stalni naslov: 
Juršče 66, 6257 Pivka, dne 8.6.2018 obvestil Občino Pivka, da odstopa z mesta člana odbora 
za kmetijstvo. 
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Nadalje je povedal, da je komisija zadevo obravnavala in sprejela sklep, da predlaga da se 
občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep, da ugotavlja, da je Andreju Sedmak, stalni 
naslov: Juršče 66, 6257 Pivka, prenehal mandat v Odboru  za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj 
podeželja in turizem, zaradi odstopa. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog sklepa na glasovanje. 
 
 
Občinski svet je sprejel naslednji Ugotovitveni sklep: 
1. člen 
Občinski svet Občine Pivka ugotavlja, da je Andreju Sedmak, stalni naslov: Juršče 66, 6257 
Pivka, prenehal mandat v Odboru  za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem, 
zaradi odstopa. 
2. člen 
Ta sklep velja takoj.   

 
PRISOTNIH: 16 svetnikov 
ZA:              15 svetnikov 
PROTI:          0 svetnik 
 
 
 
5.2. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj 
podeželja in turizem 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podal predsednik mandatne komisije Boris Rebec. 
Povedal, da je komisija v roku prejela en predlog in sicer predlog SLS-a za naslednjo 
kandidatko: Suzana Vodopivec, Petelinje 2b, Pivka.  
Nadalje je povedal, da je komisija soglasno sprejela sklep, da se občinskemu svetu predlaga, 
da sprejme sklep, da Občinski svet Občine Pivka imenuje Suzano Vodopivec, stanujočo 
Petelinje 2b, Pivka, za člana Odbora za Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in 
turizem Občine Pivka. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji Ugotovitveni sklep: 
1. člen 
Občinski svet Občine Pivka  je sprejel sklep, da se občinskemu svetu predlaga, da sprejme 
sklep, da Občinski svet Občine Pivka imenuje Suzano Vodopivec, stanujočo Petelinje 2b, 
Pivka, za člana Odbora za Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem 
Občine Pivka. 
2. člen 
Ta sklep velja takoj.   

 
PRISOTNIH: 16 svetnikov 
ZA:              15 svetnikov 
PROTI:          0 svetnik 
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Ad 6.) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP PI 02/1 – 

J del, Pivka – prva obravnava 
 

Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev so podali župan Robert Smrdelj, Karmen Valenčič in Erika Merše Logar – AGA 
d.o.o.. 
 
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 soglasno sprejel sklep, da predlaga Občinskemu 
svetu Občine Pivka v sprejem Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
EUP PI 02/1 – J del, Pivka – prva obravnava v prvi obravnavi. 
 
Predsednik odbora za varstvo okolja Jadran Brožič je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval. Prisotni člani so bili seznanjeni z vsebino gradiva in nanj niso imeli pripomb. 
Zaradi nesklepčnosti ni bilo glasovanja. Povedal je, da naj se enako mnenje in sprejem sklepa 
odbora upošteva tudi pri ostalih točkah, ki jih je odbor obravnaval. 
 
Statutarna komisija je predlog obravnavala Prisotni člani so bili seznanjeni z vsebino gradiva 
in nanjo niso imeli pripomb.  Zaradi nesklepčnosti ni bilo glasovanja. 
 
Razprave ni bilo. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP PI 02/1 – J del, Pivka, v prvi 
obravnava. 

 
 

 
Ad 7.) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP DR 

05 in DR 01/1-del (kamp Drskovče) - druga obravnava 
 

Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Maja Burkeljca – V Prostoru d.o.o. 
 
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 soglasno sprejel sklep, da predlaga Občinskemu 
svetu Občine Pivka v sprejem Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
EUP DR 05 in DR 01/1-del (kamp Drskovče), v drugi obravnavi. 
 
Statutarna komisija je predlog obravnavala. Prisotni člani so bili seznanjeni z vsebino gradiva 
in nanjo niso imeli pripomb.  Zaradi nesklepčnosti ni bilo glasovanja. 
 
Odbor za varstvo okolja je predlog obravnaval. Prisotni člani so bili seznanjeni z vsebino 
gradiva in nanj niso imeli pripomb. Zaradi nesklepčnosti ni bilo glasovanja.  
 
Podpredsednik odbora za kmetijstvo Luka Kaluža je povedal, da je odbor sprejel sklep, da 
predlaga Občinskemu svetu Občine Pivka v sprejem Odlok o občinskem podrobnem 
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prostorskem načrtu za območje EUP DR 05 in DR 01/1-del (kamp Drskovče), v drugi 
obravnavi. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Odloka na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje EUP DR 05 in DR 01/1-del (kamp Drskovče), v drugi 
obravnavi. 
 

 
Ad 8.) Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

 
 
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 predlog soglasno potrjuje. 
 
Odbor je obravnaval predlog sklepa, vendar o njem ni glasoval zaradi nesklepčnosti. 
 
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 
grajenega javnega dobra 
1.člen 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobrega lokalnega pomena na 
nepremičninah: 
- parc. št. 3947/4 katastrske občine 2496 Stara Sušica (ID znak parcela 2496 3947/4) 
- parc. št. 312/6 katastrske občine 2503 Parje (ID znak parcela 2503 312/6) 
- parc. št. 312/8 katastrske občine 2503 Parje (ID znak parcela 2503 312/8) 
- parc. št. 315/4 katastrske občine 2503 Parje (ID znak parcela 2503 315/4) 
- parc. št. 2797/6 katastrske občine 2503 Parje (ID znak parcela 2503 2797/6) 
ter pri njih vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 
6257 Pivka, matična št.: 5883563000, do celote (do 1/1). 
2.člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 

Ad 9.) Sklep  o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra 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 predlog soglasno potrjuje. 
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Odbor je obravnaval predlog sklepa, vendar o njem ni glasoval zaradi nesklepčnosti. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji  SKLEP o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena: 
1. člen 
Nepremičnina 5759/6 katastrske občine 2494 Košana (ID znak parcela 2494 5759/6) ter 
nepremičnina 5889 katastrske občine 2494 Košana (ID znak parcela 2494 5889) pridobita 
status grajenega javnega dobrega lokalnega pomena-pot. 
2. člen 
Pri nepremičninah iz 1. točke sklepa se v zemljiški knjigi vpiše lastninska pravica v korist 
Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, matična št.: 5883563000 do celote, ter pri 
njiju zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena-pot. 
3. člen 
Nepremičnine 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.  
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 

Ad 10.) Sklep o določitvi tržne najemnine 
 

Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podala Jana Lemut. 
 
Župan Robert Smrdelj je besedo predal predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica odbora za finance in proračun Irena Sušelj Šajn je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in ga soglasno podprl. 
 
 
V razpravi so sodelovali:  Luka Kaluža, Majda Žužek,  Edvard Štavar in Katarina Zafran. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog Sklepa na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji  Sklep o določitvi 
tržne najemnine: 
1. 
S tem sklepom se za stanovanja v lasti Občine Pivka določi tržna najemnina za neprofitna 
stanovanja za najemnike, ki ne izpolnjujejo več dohodkovnih in premoženjskih pogojev za 
pridobitev neprofitnega stanovanja v višini 4,00 €/m2 stanovanjske površine. 
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Ad 11.) Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna 
– DPN OSVAD 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.  
Povedal je, da je na včerajšnji obravnavi gradiva pristojni odbor predlagal, da se v predlog 
sklepa doda, da naj ima pristojno ministrstvo spoštljiv in pošten odnos do lokalnih skupnosti, ki 
so povezane s Poligonoma Poček in Bač ter se v 2. čl. doda alinejo z naslednjim besedilom: 
»Po zaprtju poligona se izvede ustrezna okoljska sanacija območja.«. 
 
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 podaja soglasje k sprejemu 
sklepa, skupaj s prej povedanima dopolnitvama. 
 
Odbor za varstvo okolja je predlog obravnaval. Prisotni člani so bili seznanjeni z vsebino 
gradiva in nanj niso imeli pripomb. Zaradi nesklepčnosti ni bilo glasovanja.  
 
 
V razpravi so sodelovali:  Ernest Margon, Miha Smrdel, Edvard Štavar, Majda Žužek, 

Jadran Brožič. 
 
 
Ernest Margon je podal naslednji predlog sprememb in dopolnitev: 
- da naj se omeni tudi povezovalne ceste med poligonom Poček in Bač; 
- da se besedilo 4., 5., 6. in 7. alineje 2 .čl. se spremeni tako, da se glasi:  

» - V skladu z balističnimi študijami se oblikujejo minimalna območja, ki bi omogočila 
minimalna zapiranja območij zaradi izvajanja posameznih streljanj. 
- Monitoringe za ugotavljanje stanja v naravi plača država, izbiro izvajalcev pa opravijo 
občine. 
- Sistemsko se opredelijo nadomestila za omejeno rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč ter 
povečanih stroškov zaradi omejene rabe. 
- Sistemsko se opredeli nadomestilo za omejitev razvojnih možnosti prostora občine 
Pivka (da se sofinanciranje v infrastrukturo lokalnih skupnosti naredi izvedljivo brez 
vsakoletnega arbitrarnega odločanja MORS).«. 
 

Svetnik Miha Smrdelj je podal predlog: 
- da se sklep dopolni tako, da se zapiše, da se zahteva, da se jasno določi režim zaprtja 
območja, npr. je to 30 dni, je to 50 dni ter 
- da se alineje v 2. točki loči in sicer se prvi dve alineji navede kot samostojni del, ker se 
nanašata na postopek sprejema DPN-ja, preostale alineje pa se nanašajo na nek režim, ki se 
ga predlaga. 
Svetnik Miha Smrdelj je glede na pomislek svetnika Edvarda Štavar,  da vadbišče nikoli ne 
bo ukinjeno, predlagal,  da se v sklep zapiše zahteva, da se izvede ekološka sanacija 
območja, vendar že pred vsemi nadaljnjimi aktivnostmi urejanja vadbišča. Župan Robert 
Smrdelj je s predlogom soglašal. 
 
Župan Robert Smrdelj je na podlagi opravljene razprave, predloga sprememb in dopolnitev 
odbora za komunalno dejavnost, predloga sprememb in dopolnitev svetnika Ernesta Margona 
ter svetnika Mihe Smrdelj, povedal, da je v sklep potrebno med drugim: 

- v alineji, ki določa, da se v skladu z balističnimi študijami oblikujejo minimalna 
območja, ki bi omogočila minimalna zapiranja območij zaradi izvajanja posameznih 
streljanj, se doda predlog, da se definira obseg zapiranja območij;  
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- v alineji, ki določa, da se sistemsko opredelijo nadomestila za omejeno rabo kmetijskih 
in gozdnih zemljišč ter povečanih stroškov zaradi omejene rabe se umesti zahtevo, da 
se uredi sistemsko financiranje vzdrževanja cest, ki se jih uporablja za namen 
delovanja vadbišča; 

- doda alinejo, v kateri se navede, da Občina pričakuje, da se bo kmalu realizirana 
rekonstrukcija ceste Zagorje – Bač; 

- na koncu drugega sklopa se doda se alinejo, da naj ima pristojno ministrstvo spoštljiv 
in pošten odnos do lokalnih skupnosti, ki so povezane s Poligonoma Poček in Bač. 

 
 
Na podlagi opravljene razprave, predloga sprememb in dopolnitev odbora za komunalno 
dejavnost, predloga sprememb in dopolnitev svetnika Ernesta Margona ter Miha Smrdelj je 
Občinski svet SOGLASNO sprejel (prisotnih 17 svetnikov) naslednji Sklep - Stališče 
Občinskega sveta Občine Pivka k pobudi za državni prostorski načrt za Osrednje 
vadišče Slovenske vojske: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka nasprotuje načrtovani prostorski ureditvi za Osrednje vadišče 
Slovenske vojske. Občinski svet je mnenja, da je predviden Državni prostorski načrt za 
Osrednje vadišče Slovenske vojske neustrezen za prostor v katerem je načrtovan. Občinski 
svet je mnenja, da je dejavnost vojaškega poligona z načrtovanimi ureditvami popolnoma 
neprimerna na načrtovani lokaciji in predlaga Ministrstvu za obrambo zaprtje vadišč in 
preselitev na lokacijo, ki je predvsem iz geološkega, naravnega in okoljskega vidika 
ustreznejša.  
2. 
Za čas do zaprtja poligonov je za vsakršno načrtovanje nujno potrebno upoštevati vse 
okoljske standarde in zagotoviti, da ni negativnih vplivov na vodne vire, ter da ni negativih 
vplivov za življenje prebivalcev v občinah, ki so na območju predmetnega DPNja. Pred 
kakršnimi koli postopki za DPN je nujen sprejem Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna 
telesa vodonosnikov Postojna in Cerknica (vodno zajetje Malni).  
V okviru DPN pričakujemo: 

- V postopku sprejemanja DPN je obvezna Celovita presoja vplivov na okolje. 
- V sklopu DPN mora biti izdelan tudi sanacijski program na podlagi katerega je nujna 

čimprejšnja okoljska sanacija degradiranih območij poligonov  
- Zaradi hrupa je bojno streljanje iz težkega orožja in izvajanje nizkih preletov zračnih 

plovil nedopustno. 
- V skladu z balističnimi študijami se oblikujejo minimalna območja, ki bi omogočila 

minimalna zapiranja območij zaradi izvajanja posameznih streljanj ter vnaprej definirati 
gornje meje števila dni dopustnosti zapiranj posameznih območij; 

- Monitoringe za ugotavljanje stanja v naravi plača država, izbiro izvajalcev pa opravijo 
občine. 

- Sistemsko se opredelijo nadomestila za omejeno rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč 
ter povečanih stroškov zaradi omejene rabe. 

- Sistemsko se opredeli nadomestilo za omejitev razvojnih možnosti prostora občine 
Pivka (da se sofinanciranje v infrastrukturo lokalnih skupnosti naredi izvedljivo brez 
vsakoletnega arbitrarnega odločanja MORS) 

- Za z MORS pogodbeno že dogovorjeno je nujno pristopiti k realizaciji še pred 
sprejetjem DPN. Dogovor o sofinanciranju cestne komunikacije Zagorje - Bač (pri 
čemer je nujna tudi ureditev pločnika pri povezavi do regionalne ceste) in skladno z 
dogovorom za sofinanciranje v lokalno infrastrukturo izvesti nerealizirana vlaganja 
(vključno z 2018) v višini 566.000 EUR. 

- Občina Pivka od pripravljavcev DPN in od MORS pričakuje korekten, spoštljiv in 
partnerski odnos. 

3. 
Sklep velja takoj.   
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Ad) 12. Pobude in vprašanja 
 
 
 
Svetnica Irena Sušelj Šajn je vprašala kdaj se bo začela sanacija ceste Trnje-Klenik, 
glede na to, da je postopek izbire izvajalca zključen in pogodba o izvedbi del že podpisana.  
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je v občini trenutno odprtih 5 gradbišč, zato bo 
potrebno malce počakati na izvedbo asfaltiranja, zaradi pomanjkanja asfalterskih skupin.  
 
Svetnica Irena Sušelj Šajn je vprašala kdaj bo izvedena dodatna javna razsvetljava na tem 
istem cestnem odseku. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je predvidena izvedba neke začasne ureditve 
javne razsvetljave, ker je za kasneje predvidena celovita obnova javne razsvetljave. 
 
Svetnica Suzana Vodopivec je povedala, da so jo občani obvestili, da jaški na Radohovski 
cesti ropotajo. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se bo uveljavljalo garancijo za izvedbo del. 
 
Svetnik Edvard Štavar je spomnil na ugotovitve, ki jih je leta 2016 dognala Komisija za 
povečanje lokalne samooskrbe v javnih zavodih, glede nabave hrane za otroke OŠ Pivka in 
OŠ Košane. Meni, da je stanje danes le še slabše oz. da otroci jedo vedno manj lokalno 
pridelane hrane. Podal je pobudo, da se skuša povečati odstotek nabave lokalno pridelane 
hrane. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se bo pridobilo poročilo glede oskrbe hrane v 
šolah. 
 
Svetnik Edvard Štavar je povedal, da iz smeri Pivke, ko prideš v Zagorje, stoji označevalna 
tabla »Zagorje« pred cesto za Grad Kalec. Večkrat so že vozniki oznako napačno razumeli, 
zavili za grad in potem obračali na makadamski cesti, tudi vozniki avtobusov. 
Podal je pobudo, da se tablo premesti. 
 
Svetnica Ester Maver je podala pobudo, da se po odcepu za naselje Kal, iz smeri Pivka, na 
glavno cesto namesti označevalno tablo »Hrvaška«. Tujci namreč pogosto zaidejo v naselje 
Kal. 
 
Svetnik Jadran Brožič je vprašal ali je v okviru aktualnega programa, v katerem se izvajajo  
rekonstrukcije cest v občini Pivka, vključena tudi sanacija ceste, ki pelje v Veliko Pristavo, na 
kateri je problem, da mulda zahaja na cesto iz obeh strani. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da ne. Pripravilo se je nabor vseh cest predvidenih 
za rekonstrukcijo, vključno s cesto za Veliko Pristavo, naredilo oceno stroškov in objavilo javni 
razpis. Na podlagi prejetih  ponudb je bilo ugotovljeno, da je bila ocena stroškov za 40% nižja 
od prejetih ponudb. Občina je javni razpis razveljavila, ponovno pripravila popis cest za 
rekonstrukcijo, vendar z zoženim naborom. Dela po sklenjeni pogodbi morajo biti zaključena 
najkasneje do 4.11.2018. 
Predvideno je, da se preostale ceste, ceste si niso bile vključene v prvi sklop, sanira v letu 
2019. 
 
Svetnica Katarina Zafran je vprašala v kakšni fazi je postopek odkupa zemljišč v lasti 
Agrarne skupnosti, za namen ureditve igrišča v Radohovi vasi. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je Občina Pivka vložila pritožbo na odločitev 
pristojnega sodišča v zadevi sodnega postopka razmejitve. 
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Župan Robert Smrdelj je povedal, da bo občinska strokovna služba lastnike pozvala, da 
podpišejo izjavo, da soglašajo s predlogom pritožbe Občine Pivka. Izjave se bo predalo 
sodišču. O zadevi bo odločalo sodišče. 
 
Svetnica Jožica Šuštaršič je vprašala ali je sanirana cesta pri Šincu, pri gostilni, v Zagorju. 
 
Svetnica Jožica Šuštaršič je povedala, da se ob dežju usuva pesek iz desne bankine na 
cesti, ki pelje iz Drskovč prosti Parju. 
 
 
Svetnica N.Si Majda Žužek je podala naslednje pobude in vprašanja, tudi v pisni obliki: 
 
1: PROMET IN VARNOST: 
Izvoz Selce je nevaren odsek v naši občini. V kratkem obdobju sta bili dve prometni nesreči. V 
občinskem planu je izgradnja odstavnega pasu. Zanima me, kdaj bo pričetek gradnje? 
1.1. Snežniška cesta, priključek na Kolodvorsko in cesto za Trnje. Prehod za pešce je zelo 
nevaren, v megli in temi skoraj neviden. 
Za postavljeno ogledalo na Snežniški cesti, izvoz pri trgovini Ajda se občani zahvaljujejo! 
 
2: POKOPALIŠKA DEJAVNOST: 
2.1. Seznanitev svetnikov s pismom, ki ge je poslal občan direktor podjetja K & KLUN.d.o.o.  
dne, 17.1. 2018 
Povzetek bistvenih točk: Občina je  z javnim razpisom izbrala koncesionarja za pogrebne in 
pokopališke dejavnosti v naši občini,  Družbo Komus d.o.o. iz Postojne.  
Podjetje KLUN  je mlado podjetje  in išče prostor na trgu. Izpostavlja predvsem  problematiko 
24. urno dežurstvo, kjer meni, da bi bilo pošteno uvrstiti še enega dežurnega.  
Ob izbranem koncesionarju je podjetje izgubilo skoraj vse  delo. Koncesionar, ki pokojnika 
pripelje je namreč tisti, ki tudi kasneje prevzame vsa dela. Žalujoči namreč v tem 
travmatičnem in žalostnem trenutku niti ne pomislijo, da imajo še eno izbiro.  
Navaja, da je konkurenčnost lahko samo dobra. V drugih občinah je namreč praksa, da sta 
koncesionarja dva. Menim, da je o tem potrebno razmišljati tudi naravni občinskega sveta. 
Pred podelitvijo koncesije bi bilo primerno, da se kandidati predstavijo in povejo svojo vizijo. 
Kot primer za koncesijo v zobozdravstvu ni le eden, pač pa je koncesija razdeljena.   
Občinskim svetnim je bilo predloženo pismo podjetja K & KLUN.d.o.o.. 
 
Odgovor sta na seji podala župan Robert Smrdelj in direktorica Mihaela Smrdel. Župan 
je povedal, da je bil v skladu z zakonom, občinskim odlokom in javnim razpisom izbran  
ponudnik, ki je izpolnjeval vse pogoje. Mini, da je bil postopek izpeljan korektno. Ponudnik, ki 
izpade iz postopka izbire, je pričakovano »užaljen«. Dogovorjeno je bilo, da se zadevo 
natančneje obravnava na naslednji seji pristojnega odbora. 
 
3:KULTURA 
Kulturni dom Juršče  je last občine in je v tem času  obnovila okna. Za nas, ki v domu 
prirejamo kulturne prireditve je to velika pridobitev in smo zanjo hvaležni. Kot predsednica KD 
pa prosim občinsko upravo, da bi povabilo krovca, ki bi pregledal streho, ker se bojim, da 
pušča. S tem bi preprečili dodatno škodo. 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se bo zadevo preverilo. 
 
4:VARNOST IN NEZAKONITI MIGRANTI 
Nezakoniti migranti so tudi na našem področju. Seveda jih ni na cesti in vidnem mestu, pač pa 
v gozdovih in hribih. Sama sem se srečala s kombijem polnim migrantom na polju ob Mišniku. 
Prosim, občinsko upravo, da preveri na policiji, kakšno je realno stanje in kaj se dogaja na 
nivoju varnosti! 
 
POHVALA IN ZAHVALA: 
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Na Kosovelovi ulici se gradi lep podporni zid in za to pridobitev so občani hvaležni. Seveda 
ostaja odprto neurejenost pretovarjanja nevarnih odpadkov na rampi. Občani prosijo in upajo 
na rešitev, ki bi ta dela umaknila iz urbanega okolja, kjer povzroča močan hrup in 
onesnaževanje. Nekaj vidnih aktivnosti se že izvaja( meritev hrupa, civilna iniciativa). 
 
ZAHVALA ZA UREDITEV SNEŽNIŠKE CESTE: 
Ponovno se v imenu vseh stanujočih na Snežniški cesti zahvaljujem za lepo ureditev 
nevarnega cestnega dela. Sedaj smo res lep obraz vstopa v naše mesto Pivka. V ponos nam 
je, posebej, ko opazujemo mnoge pešce in kolesarje, ki varno hodijo in vozijo mimo. Čakamo 
le na dogodek slavnostne predaje in  prerez traku. 
 
Svetnica Majda Žužek je povedala, da prostor predviden za otroško igrišče v Radohovi vasi 
služi kot prostor za stare avtomobile, nastaja nek odpad. 
 
Svetnik Pavel Sedmak je podal pobudo, da CPK popravi ograjo ob glavni cesti, ki je bila 
pred turistično sezono obnovljena, vendar je zaradi prometnih nesreč na dveh mestih 
poškodovana – po domače na »kolskem« ovinku.  
Svetnik Jadran Brožič je povedal, da kot je seznanjen, mora škodo najprej zavarovalnica 
izterjati od povzročitelja nesreče, šele nato koncesionar s temi sredstvi popravi škodo. 
 
Svetnik Miha Smrdel je ponovno podal pobudo, da se direktorje javnih zavodov enkrat 
letno povabi na sejo občinskega sveta, da podajo poročilo o delovanju zavoda in se tudi na ta 
način svetnik seznanijo z delovanjem zavoda. 
 
 
Svetnik Ernest Margon je podal naslednje pobude in vprašanja (tudi v pisni obliki): 
 
1. POBUDA ZA SPREMEMBO OMEJITVE HITROSTI NA DELU PREČNE ULICE 
Pobuda se nanaša na del Prečne ulice od odcepa k Krpanovem domu oz. pošti, mimo 
avtobusnega postajališča do prehoda za pešce pri Vrtcu Mavrica oz. Škofovi hiši. Dosedanja 
opredelitev tega območja kot območja umirjenega prometa s hitrostjo 10 km/h se je pokazala 
kot neučinkovita, saj bi lahko le pobirali vozniška dovoljenja zaradi velikih prekoračitev hitrosti. 
Smiselna bi bila sprememba omejitve hitrosti na 30km/h, kot je na delu od krožišča do odcepa 
za Krpanov dom, saj je taka hitrost izmerljiva, občasne meritve hitrosti pa bi prispevale k 
dejanski umiritvi hitrosti. Končni cilj pa je učinkovitost prometne ureditve. 

 
2. PRISOTNOST ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA NA SEJAH 
Hvala za odgovor. Poročilo je dobra osnova za nadaljnje delo občinskega sveta in svetniških 
skupin in za oblikovanje delovnih teles občinskega sveta. V naslednjem sklicu bodo morali 
predsedniki delovnih teles pravočasno reagirati in predlagati zamenjavo nedejavnih članov, 
saj bodejo v oči podatki o izostankih posameznih članov na tretjini, en primer je celo na skoraj 
vseh sejah odbora. 
 
3. POHVALA ZA UREDITEV KOSOVELOVE ULICE /PODPORNI ZID.../, PA ŠE 

PRIPOMBA 
Lepo se ureja brežino oz. podporni zid in deloma asfaltira na območju Kosovelove ulice, žal 
pa ostaja neasfaltiran del v dolžini dobrih dvajset metrov, ki bo še naprej v makadamski 
varianti in posebno moteč v suhem vremenu zaradi prahu. Nujno bi bilo čimprej še ta del 
asfaltirati. 
 
4. POBUDA ZA ČIMPREJŠNJO REALIZACIJO  IZGRADNJE CELOTNE OBVOZNICE 
PIVKE 
Hvala za odgovor. 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. 
Potrebno bo pritisniti tako občina kot tudi svetniške skupine v naslednjem mandatu 
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občinskega sveta, posebej tiste, ki imajo oz. bodo imele svoje strankarske centrale v vladi. 
Stanje na naših cestah je zaradi tranzita nevzdržno in glede na neprimerljivo manjši finančni 
zalogaj za drugo fazo bi bilo nujno vsaj zavezati državo, da se druga faza zgradi v primernem 
roku po prvi. Tovorni promet je na mestu in zato kot prve odločitve novega občinskega sveta 
in župana po novembrskih lokalnih volitvah predlagam skupno odločitev v tem smislu. 
 
5. NEVARNI ODPADKI PODJETJA JAVOR PIVKA OSTAJAJO 
Hvala za odgovor. 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. Glede ostalega vemo, da se izdaja inšpekcijske odločbe, a več od tega ni storjeno in 
je ekološka grožnja našemu kraju prisotna.  
 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da nekaj odpadkov se je odpeljalo.  
Povedal je tudi, da je prišlo do odkupa terjatev podjetja pri Banki Koper, kar je že vidno tudi v 
zemljiški knjigi. Začet je postopek prisilne poravnave. Za naslednjo sejo je predvidena 
obravnava sprememba odloka, ki določa prodajne postopke in gradbene posege na tem 
območju.  
 
Svetnik Boris Rebec je vezano na predstavitve predstavnikov podjetij na sejah občinskega 
sveta, ki sklenejo z občino koncesijsko ali neko drugo pogodbo na podlagi javnega razpisa, 
povedal, da je na primeru predstavitve podjetja GVO , razvidno, da obljube dane na sejah, 
niso izpolnjene. Predstavnik je takrat povedal, da je njihova odzivnost 4 ure, nakar se sedaj 
ugotavlja, na konkretnem primeru  v naselju Narin, da je odzivnost daljša od 5-ih mesecev. 
 
 
 
 

Ad 13.) Razno 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
 
 
Zapisala:             Ž U P A N 
Jana Lemut                    Robert Smrdelj  
 
 

 


