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OBČINA PIVKA 
OBČINSKI SVET 
 
 
 
 
Štev.:  9000-__/2020 
Dne:   __. _____ 2020 
 
 

Občinski svet Občine Pivka je na svoji 10. seji dne ___________ sprejel 
 
 

S K R A J Š A N I   Z A P I S 
 

9. sejo Občinskega sveta Občine Pivka, 

ki je bila v sredo 6.5.2020 ob 16.00 uri  

v sejni sobi Parka vojaške zgodovine Pivka  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRISOTNI ČLANI:   Teodor Benčič, Jadran Brožič, Silvo Čelhar, Majda Godina, Jana Gržinič, 

Damijan Kapelj, Andrej Kristan, Blaženka Pahor, Evgen Primožič, Boris 
Rebec, Drago Štunf, Katarina Temkova, Darko Zadel, Iztok Zadnik, Jože 
Morel, Kapelj  Zdenka 

 
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA:  Vodopivec Suzana 
 
OSTALI PRISOTNI:  župan Robert Smrdelj, direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel, 

Karmen Šabec, Emanuela Lenarčič, Jana Knafelc Strle, Jana Lemut, 
Karmen Valenčič, Maja Burkeljca – V prostoru d.o.o., predsednica 
nadzornega odbora Mojca Požar Štunf, Uroš Mlinar – kandidat za 
direktorja Knjižnice Bena Župančiča Postojna 

 
 
PRISOTNA NOVINARKA: Veronika Rupnik 
 
 
 
Sejo je vodil župan Robert Smrdelj. Pozdravil je vse gledalce kabelske televizije, novinarje, 
občinsko upravo, svetnice in svetnike ter ostale prisotne.   
 
Na začetku seje je bilo prisotnih 16 svetnikov. 
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Ad 1.) Sprejem dnevnega reda 

 
 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
 
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da se: 

- umakne z dnevnega reda točka 11. Sklep o soglasju k sodni poravnavi NUSZ Javor, 
ker gradivo ni še pripravljeno oz. usklajeno 

- seja zapre za javnost za obravnavo točke Sklep o priznanjih Občine Pivka za leto 
2020. 

 
 
Razprave ni bilo.  
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlagani dnevni red na glasovanje s tem, da se umakne z 
dnevnega reda točko 11. Sklep o soglasju k sodni poravnavi NUSZ Javor  ter, da se seja 
zapre za javnost za obravnavo točke Sklep o priznanjih Občine Pivka za leto 2020. 
 
 
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) potrdil predlog župana in sprejel 
naslednji dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Zapisniki preteklih sej občinskega sveta 

2.1.  Zapisnik 8. seje občinskega sveta 
2.2.  Zapisnik 3. korespondenčne seje občinskega sveta 

3. Zaključni račun Občine Pivka za leto 2019 – skrajšani postopek  
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje za območje Doma  

Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14- 
del) – potrditev stališč do pripomb in prva obravnava 

5. Ukrepi občine zaradi COVID -19  
5.1. Sklep o oprostitvi plačila najemnine poslovnih prostorov  
5.2. Sklep o oprostitvi plačila stroškov ravnanja komunalnih odpadkov  

6.      Sklep o soglasju k sistemizaciji in odobritvi fleksibilnega normativa v Vrtcu Pivka  
7.      Sklep o soglasju k sistemizaciji v Vrtcu Košana  
8.      Sklep o soglasju  k zadolžitvi Javnega zavoda za upravljanje dediščine in turizem  

      Pivka v letu 2020 za namene pokrivanja tekoče likvidnosti 
9.       Sklep o mnenju k imenovanju direktorja Knjižnice Bena Zupančiča Postojna  
10.       Problematika prekomernega hrupa na prekladalno-razkladalni rampi v Pivki  
11. Sklep o priznanjih Občine Pivka za leto 2020  
12. Pobude in vprašanja svetnikov 
13. Razno 

 
 
 

 
Ad 2) Zapisniki preteklih sej občinskega sveta 

 
2.1.  Zapisnik 8. seje občinskega sveta 
2.2.  Zapisnik 3. korespondenčne seje občinskega sveta 

 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje. 
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Razprave ni bilo.  
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog zapisnikov na glasovanje. 
 
 

2.1.  Zapisnik 8. seje občinskega sveta 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) skrajšan zapis 8. seje 
občinskega sveta.  

 
 
2.2.  Zapisnik 3. korespondenčne seje občinskega sveta 

 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16  svetnikov) skrajšan zapis 3. 
korespondenčne seje občinskega sveta.  
 
 
 

Ad 3) Zaključni račun Proračuna Občine Pivka za leto 2019  – skrajšani postopek 
 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Karmen Šabec. 

 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog 
zaključnega računa obravnaval in sprejel sklep, da se predlaga občinskemu svetu, da ga 
potrdi. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Andrej Kristan je povedal, da je odbor predlog 
zaključnega računa obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da predlog 
potrdi. 
 
Predsednica nadzornega odbora Mojca Požar Štunf je povedala, da je odbor predlog 
zaključnega računa obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da 
ga potrdi skupaj z vsemi prilogami. 
 
Razprave ni bilo.  
 
 
Po opravljeni razpravi je župan Robert Smrdelj dal na glasovanje naslednji predlog 
Sklepa: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka sprejme Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2019, 
skupaj s prilogami in obrazložitvami. 
2. 
Občinski svet Občine Pivka poda soglasje k Poročilu o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim 
premoženjem za leto 2019, Poročilu o realizaciji prodaje finančnega premoženja za leto 2019, 
Poročilu o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019 ter poda soglasje k realiziranim 
prerazporeditvam proračuna in preimenovanjem proračunskih postavk v letu 2019.   
3. 
Ta sklep velja takoj. 
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Občinski svet je sprejel predlog sklepa. 
PRISOTNIH: 16 svetnikov 
ZA:              11 svetnikov 
PROTI:          0 svetnikov 
 
 
 

Ad 4.) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje za območje 
Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 

14-del) – potrditev stališč do pripomb in prva obravnava 
 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev so podali Maja Burkeljca – V prostoru d.o.o., Karmen Valenčič in župan Robert 
Smrdelj. 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal, 
da je odbor predlog obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da predlog 
potrdi. 
 
V razpravi so sodelovali: Jadran Brožič, Katarina Temkova, Evgen Primožič in Damijan Kapelj. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih16 svetnikov) naslednji SKLEP: 
1. 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma Pivka – središča za 
kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) se skupaj s stališči do 
pripomb sprejme v prvi obravnavi. 
2. 
Sklep velja takoj.   
      
   

Ad 5.) Ukrepi občine zaradi COVID -19 
 
5.1.Sklep o oprostitvi plačila najemnine poslovnih prostorov 
5.2.Sklep o oprostitvi plačila stroškov ravnanja komunalnih odpadkov 
 
Gradivo za oba predloga sklepov je bilo posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev za oba predloga sklepov je podal župan Robert Smrdelj. 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
Predsedniki so podali mnenja kot je navedeno spodaj. 
 
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da občinski svet potrdi še 3. Sklep in  sicer, da svet 
soglaša s pripravo sprememb Pravilnika za subvencioniranje v kmetijstvu in gospodarstvu z 
namenom  dodelitve subvencije v višini plačanega NUSZ-ja za subjekte in sicer za čas, ko je 
bila odrejena prepoved opravljanja dejavnosti. 
 



Občina Pivka____________________________________________________________10. seja občinskega sveta  
 
 

__________________________________________________________________________________ 
2-6 

 
 

Razprava je bila skupna za predlog sklepa pod točko 5.1., točko 5.2., in predlog 3. sklepa, 
katerega je podal  župan na seji.  
V razpravi so sodelovali: Drago Štunf, Damijan Kapelj, Jadran Brožič in Andrej Kristan. 

 
 

5.1.Sklep o oprostitvi plačila najemnine poslovnih prostorov 
 
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da se predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. 
 
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti Damijan Kapelj je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlog potrdi. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Andrej Kristan je povedal, da odbor gradiva ni imel 
na dnevnem redu 4. seje, je bil pa z gradivom seznanjen ter, da odbor ukrepe pozdravlja.  
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji SKLEP o oprostitvi 
plačila najemnine poslovnih prostorov: 
1. 
Najemnike in uporabnike poslovnih prostorov v lasti Občine Pivka, za katere velja prepoved 
opravljanja dejavnosti skladno z določili Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 
37/20 in 42/20) ter Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 40/20 in 49/20), se za čas 
od dneva uveljavitve odlokov do njihovi preklicev, oprosti plačila najemnine oz. uporabnine. 
2. 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
5.2.Sklep o oprostitvi plačila stroškov ravnanja  komunalnih odpadkov 
 
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da se predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. 
 
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti Damijan Kapelj je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlog potrdi s tem, da se sklep dopolni na način, da 
se oprostitev upošteva od dneva uveljavitve ukrepov torej, da se za mesec marec upošteva 
oprostitev od 16.03.2020 dalje, kasneje pa se upošteva oprostitev, kot je bila predlagana v 
predlogu sklepa (vsak polni mesec).   
 
Emanuela Lenarčič je povedala, da se predlaga tudi dopolnitev predloga sklepa in sicer v 1.čl. 
tako, da se za navedenim drugim Odlokom doda besedilo: »ter Odloka o začasnih ukrepih na 
področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 40/20 in 49/20),«. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje, skupaj s predlogom dopolnitve 
odbora za komunalno dejavnost ter dopolnitvijo Odloka in pravne podlage: 
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Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji SKLEP   o oprostitvi 
plačila  stroškov ravnanja s  komunalnimi odpadki: 
1.  
Uporabnike storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, 
skladno z določili Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20 in 42/20) ter 
Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 40/20 in 49/20), se oprosti plačila 
stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki, za tisti mesec oz. mesece, v katerih  je prepoved 
opravljanja dejavnosti veljala celoten mesec. Izjema je mesec marec 2020, v katerem se 
oprostitev upošteva polovično.  
2. 
Ta sklep ne velja za uporabnike, ki so v skladu z 2. členom izvzeti iz Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. 
3. 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
5.3. Subvencija sorazmernega plačila NUSZ-ja 
 
Gradiva v materialni obliki ni bilo. 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. 
 
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da občinski svet potrdi naslednji  Sklep: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka  soglaša s pripravo sprememb Pravilnika za subvencioniranje v 
kmetijstvu in gospodarstvu z namenom  dodelitve subvencije v višini plačanega NUSZ-ja za 
subjekte in sicer za čas, ko je bila odrejena prepoved opravljanja dejavnosti. 
2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Občinski svet Občine Pivka je predlog sprejel. 
PRISOTNIH: 16 svetnikov 
ZA:              13 svetnikov 
PROTI:          0 svetnikov 
 
 

Ad 6.)      Sklep o soglasju k sistemizaciji in odobritvi fleksibilnega normativa v  
Vrtcu Pivka 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle. 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi s tem, da  
se pri kuharskem pomočniku popravi tiskarsko napako in se namesto napačnega deleža 
delovnega mesta 0,30 navede pravilno 0,50. 
 
Razprave ni bilo. 
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Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje skupaj s predlogom popravka 
odbora za družbene dejavnosti. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji SKLEP o soglasju k 
sistemizaciji in odobritvi fleksibilnega normativa za oblikovanje oddelkov v Vrtcu Pivka:  
1. člen 
Ustanoviteljica Občina Pivka daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest Vrtcu Pivka za deset 
oddelkov in sicer:  

- tri oddelke prvega starostnega obdobja (1-2, 1-3, 2-3), 
- dva kombinirana oddelka (2-4) 
- pet oddelkov drugega starostnega obdobja (3-4, 3-6, 4-5, 5-6, 5-6). 

  

delovno mesto delež delovnega 

mesta 

Pomočnik ravnatelja + Organizator 

zdravstveno higienskega režima 

1,00 

Vzgojitelj 10,00 

Pomočnik vzgojitelja 11,40 

Svetovalni delavec 0,33 

Organizator prehrane 0,16 

Računovodja 0,66 

Poslovni sekretar 0,66 

Čistilka 2,50 

Perica 0,55 

Hišnik 0,55 

Hišnik-vzdrževalec invalidska kvota 0,50 

Računalničar 0,05 

Pomočnik kuharja  

Kuharica 

0,50 

3,00 
 

 

  
  

 

 

2. člen 
Vrtec Pivka  uporabi pri organizaciji oddelkov od 1.9.2020 dalje fleksibilni normativ v treh 
oddelkih prvega starostnega obdobja, v enem kombiniranem oddelku in v štirih oddelkih 
drugega starostnega obdobja. 
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.  
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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.   

 
 

Ad 7.) Sklep o soglasju k sistemizaciji v Vrtcu Košana 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle. 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. 
 
V razpravi je sodelovala: Zdenka Kapelj.  
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji SKLEP o soglasju k 
sistemizaciji za oblikovanje oddelkov v vrtcu Košana  
 
1. člen 
Ustanoviteljica Občina Pivka daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Košana za tri 
oddelke in sicer:       

- en homogeni oddelek prvega starostnega obdobja (1-2), 
- en kombinirani oddelek (1-5) 
- en heterogeni oddelek drugega starostnega obdobja (4-6) 

 
Delovno mesto delež delovnega mesta 

 
Pomočnik ravnatelja 0,33 
Vzgojitelj 3 
Pomočnik vzgojitelja 3,375 
Svetovalni delavec 0,1 
Organizator prehrane 0,05 
Organizator zdravstveno higienskega 

režima 0,05 

Računovodja, Administrator 0,5 
Perica 0,3 
Čistilka 0,34 
Hišnik 0,17 
Hišnik-vzdrževalec inv.kvota 0,5 
Kuharica 0,979 
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2. člen 
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). 
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. Če je naknadni vpis 
otrok večji  se župan pooblasti tudi za podajo soglasja k oblikovanju dodatnega oddelka.  
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 1.9.2020 dalje.   

 
 

Ad 8.) Sklep o soglasju  k zadolžitvi Javnega zavoda 
za upravljanje dediščine in turizem 

 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. 
 
 
Župan je predal besedo predseednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da se predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. 
 
 
V razpravi so sodelovali: Jana Gržinič, Iztok Zadnik, Damijan Kapelj in Evgen Primožič. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji SKLEP: 
1. člen 
Občinski svet Občina Pivke daje soglasje k zadolžitvi Javnega zavoda za upravljanje 
dediščine in turizem Pivka, Kolodvorska 51, Pivka  v letu 2020, za namene pokrivanja tekoče 
likvidnosti v višini 39.000,00 eur.  
2. člen 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je prekinil sejo ob 17.50 uri. 
Seja se je nadaljevala ob 18.00 uri. 
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Ad 9.) Sklep o mnenju k imenovanju direktorja Knjižnice Bena Zupančiča Postojna  
 

Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. 
 
Uroš Mlinar kandidat za direktorja Knjižnice Bena Župančiča Postojna za mandatno obdobje 
2020-2025 je predstavil Program dela  Knjižnice Bena Zupančiča. 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno 
mnenje.  
 
V razpravi so sodelovali:  Jana Gržinič, Katarina Temkova in Silvo Čelhar. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji SKLEP    
1.  
Občinski svet Občine Pivka daje pozitivno mnenje k imenovanju Uroša Mlinarja za direktorja 
javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna.  
2.  
To sklep velja takoj.  
 
 

 
Ad 10.) Problematika prekomernega hrupa na prekladalno-razkladalni rampi v Pivki 

 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj. 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal, 
da je odbor predlog obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga njegov sprejem. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Andrej Kristan je povedal, da je odbor predlog 
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da podpira njegov sprejem. 
 
V razpravi so sodelovali:  Damijan Kapelj, Boris Rebec, Katarina Temkova, Zdenka Kapelj 

in Jana Gržinič. 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog sklepa na glasovanje s tem, da se v 1.čl. za besedo 
neprimerna doda »za«, ter v 2.čl. se namesto » v doglednem času« zapiše » v roku pol 
leta«. 
 
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 16 svetnikov) naslednji SKLEP: 
1. 
Občinski svet Občine Pivka apelira oz. zahteva od Slovenskih železnic d.o.o., da se 
nemudoma preneha z redno pretovorno dejavnostjo na železniški postaji v Pivki za potrebe 
podjetja Odpad d.o.o. saj je dejavnost absolutno neprimerna za središče Pivke in bistveno 
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presega dovoljene okvire hrupa (Poročilo o stanju hrupa v okolju, št. LOM-20180043-FD/P z 
dne 15.10.2018).  
2. 
Občinski svet predlaga županu, da stori vse potrebno za mirno uveljavitev sklepa. Če 
Slovenske železnice d.o.o. ne bodo pristopile k prekinitvi sporne dejavnosti v roku pol leta naj 
župan pripravi predloge možnih ukrepov ali po sodni poti ali preko prostorskih aktov oz. na kak 
drug način, da bodo vodile do cilja čimprejšnje ukinitve sporne dejavnosti. 
3. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 11 ) Sklep o priznanjih Občine Pivka za leto 2020 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo. 
Obrazložitev je podal predsednik komisije za priznanja Boris Rebec. 
 
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali. 
 
Predsednik komisije za priznanja Boris Rebec je povedal, da so člani komisije menili, da so vsi 
prispeli predlogi umestni in upravičeni.  Po izčrpni razpravi, komisija občinskemu svetu 
predlaga, da se podeli naslednja priznanja: 
 

- Častni občan Občine Pivka: Andrej Žele (5/7) 
- Plaketa občine Pivka: Janez Čuček (7/7) 
- Plaketa občine Pivka: Dragica Kaluža (7/7) 
- Plaketa občine Pivka: Kegljaški klub Pivka (7/7) 
- Priznanje občine Pivka: Majda Radivo (7/7) 

 
Predsednik je povedal, da je bil za častnega občana predlagan Andrej Godina. 
 
V razpravi so sodelovali:  Jadran Brožič, Jana Gržinič, Damijan Kapelj, Teodor Benčič, 

Boris Rebec 
 
 
Župan Robert Smrdelj je dal predlog komisije na glasovanje. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 
1.člen 
Občina Pivka v letu 2020 podeljuje naslednja priznanja: 

1. Priznanje »Častni občan  Občine Pivka« prejme Andrej Žele 
2. »Plaketo Občine Pivka« prejme Janezu Čuček, Dragica Kaluža in KK 
3. »Priznanje Občine Pivka« prejme Majda Radivo 

2.člen  
Zaradi trenutne situacije v zvezi s SARS-CoV-2 (COVID-19) osrednje prireditve ob 
občinskemu prazniku v maju 2020 ni mogoče izvesti, zato  bodo priznanja  podeljena, ko bodo 
razmere dopuščale.  
3.člen 
Ta sklep velja takoj.  
 
PRISOTNIH: 16 svetnikov 
ZA:              15 svetnikov 
PROTI:          1 svetnikov 
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Ad 12.) Pobude in vprašanja 

 
 

Svetnik Drago Štunf je podal pobudo, da občinski svet izjavi javno zahvalo in pohvalo vsem, 
ki so prispevali k zajezitvi in omejitvi širitve epidemije in sicer štabu civilne zaščite, Jožetu 
Morelu, županu Robertu Smrdelju, direktorici občinske uprave Mihaeli Smrdelj, preostalemu 
delu občinske uprave, organizacijam kot so OZRK in Karitas Pivka ter vsem drugim. 
 
Župan Robert Smrdelj je dopolnil zahvalo in pohvalo in sicer na člane vaških skupnosti, 
podjetju Meditrans d.o.o., itd. 
 
V razpravo vezano na čas epidemije, zadev vezanih na ta čas, reševanja problemov, 
podajanja zahval in pohval občanom, itd., se je vključila večina občinskih svetnikov in svetnic.  
 
 
Svetnik Evgen Primožič  je podal pobude članov OO DeSUS (tudi v pisni obliki):  
1. Zahvaljujemo se za odgovor na našo prvo pobudo iz prejšnje seje OS. O tej pobudi se 

bomo še morali pogovoriti. Pri pisanju te pobude nam je ponagajal škrat in je na koncu 
stavka bilo zbrisano naslednje besedilo: »saj bi bilo II. branje samo še formalnost«. Na 
drugo pobudo še čakamo odgovor, tu pa bi še dodali »Ko se je izvajala melioracija in 
komasacija polj ob reki Pivki v drugi polovici 80-tih let, se je urejalo tudi pritoke in 
drenažne kanale, same struge in brežin reke pa ne. Tako je pritekalo in priteka v reko več 
vode s pritokov in kanalov, kot pa jo odteka po strugi. To pa pomeni večje poplavljanje 
polj, cest, kolovozov in druge infrastrukture ob njej«. 

2. Dajemo pobudo, da se prestavi znak na Vilharjevi ulici na križišču s prednostno cesto 
Prednost pred vozili iz nasprotne smeri iz Levstikove ulice na Vilharjevo ulico, se pravi 
eno ulico prej, kot je sedaj postavljen, ker se cesta zoži takoj za križiščem s prednostno 
cesto pred hišno številko Vilharjeva ulica 4. Od krožišča pa do tega križišča bi lahko tudi 
bile cestne označbe, ki bi označevale sredino ceste oziroma cestišča, ker je na tem delu 
cesta dovolj široka. 

3. Nadalje, mislimo, da bi bilo dobro, da bi se zamenjalo leseno konstrukcijo viseče brvi pri 
Dolganovcu. Sedaj ko se popravlja most proti Suhorju, bi se lahko popravila še ta brv, ki 
bi jo lahko vaščani uporabljali kot bližnjico do avtobusa oziroma avtobusne postaje in do 
vasi v Košanski dolini, pa tudi drugi pohodniki kot pešpot za svojo rekreacijo. 

 
4. Dajemo pobudo, da se v okolici Pivke uredijo sprehajalne pešpoti. Sedaj se stihijsko 

uporabljajo shojene poti tudi preko travnikov oziroma parcel, ki so v privatni lasti. Nekateri 
lastniki ali najemniki parcel na mejah ograjujejo oziroma postavljajo ovire z vejami ali 
kamni oz. drugim materialom. Dogovoriti bi se morali z lastniki in formalno urediti, da 
lastniki oziroma najemniki dovolijo, da se lahko ljudje rekreativno sprehajajo in njihovi 
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ljubljenčki, po teh že uhojenih poteh. Z dogovorom bi rešili, da ne bi prišlo do kakšnih 
neprijetnosti, saj se ponekod poti širijo, posebno v deževnem času, ko so tla razmočena.   

5. Zanima nas kako je s planom izgradnje stanovanja v občini za mlade družine, izgradnje 
stanovanj za trg, saj vemo, da se mladi izseljujejo iz občine. Kako je z izgradnjo 
oskrbovanih stanovanj in doma starejših občanov? 

6. Radi bi vedeli tudi, kako je z planom nadaljevanja izgradnje novega vrtca. 
7. Kdaj se bo uresničila več kot 20 let stara obljuba za izgradnjo strelišča za zračno puško? 

Za strelišče je zainteresirano več društev, zvez, družin in organizacij ter občanov občine 
Pivka. 

8. V tem novem korona času smo se že zahvalili in pohvalili požrtvovalno delo članic in 
članov civilne zaščite, župana, direktorice občinske uprave in zaposlenih v občinski 
upravi, prostovoljk in prostovoljcev, zdravstvenega in negovalnega osebja, trgovk in 
trgovcev. Vsa zahvala pa gre tudi delavcem pošte Pivka, ki neutrudno delajo v tem 
kriznem času, ko se jim je obseg dela zelo povečal. Ne smemo pa pozabiti na vse, ki so z 
veliko mere samodiscipline, upoštevanja priporočil proti širjenju okužbe in medsebojne 
solidarnosti, prispevali k preprečitvi širjenja virusa. Veselimo se trenutka, ko bo za dežjem 
posijalo sonce in si bomo lahko ponovno brezskrbno segli v roke. Do takrat pa ostanite 
zdravi! 

 
Svetnik Teodor Benčič je podal pobude v imenu občinskega odbora NSi – krščanskih 
demokratov Pivka (tudi v pisni obliki): 
1. Občani so nas opozorili, da bi bilo dobro na koncu Prečne ulice pri Vrtcu Mavrica  dodati 

obvestilno tablo za pokopališče in župnijsko cerkev, saj mnogi, ko pripeljejo po Prečni 
ulici, ne vedo, v kateri smeri sta cerkev in pokopališče. 

2. V času korona virusa oz. epidemije se je bistveno zmanjšal promet v naseljih, a so se 
zelo povečale hitrosti v naseljih in glavnih cestah. Dobro bi bilo na spletni strani občine in 
v občinskem glasilu objaviti opozorilo, da je omejitve hitrosti nujno upoštevati zaradi 
lastne varnost kot tudi  varnosti drugih udeležencev v prometu.  

3. Za slovensko državno zastavo, ki visi na požarnih stopnicah Vrtca Mavrica bi bilo primerni 
najti ustrezno mesto na pročelju stavbe, saj požarne stopnice gotovo niso primerne za to. 

4. V imenu predsednika TS Pivka Ernesta Margona e zahvaljujem članicam in članom TS 
Pivka za dobro sodelovanje v času epidemije krona virusa, kakor tudi Občini Pivka za 
material in vsem prostovoljkam, ki so sodelovale pri šivanju zaščitnih mask, za njihovo 
požrtvovalno delo. 

 
 
Svetnik Jadran Brožičje posredoval pobudo Trgovine Hrastje D. Vehar s.p. (tudi v pisni 
obliki) in sicer: 
» Podpisna Damijana Vehar, kot lastnica »Trgovine Hrastje«, na naslovu Kolodvorska cesta 
40, prosim za odstranitev smerne table »kažipota« - Hrastje -, ki prekriva našo reklamno 
trgovsko tablo ob cesti. 
Sem mnenja, da le –ta ne služi ničemur, saj je nekdanje naselje Hrastje priključeno k Pivki, s 
tremi različnimi ulicami: Pot na Kal, Pod Nasipom in Kolodvorska cesta, in torej ne obstaja 
več. 
V primeru, da table iz kakršnega koli razloga ni mogoče odstraniti, bi prosila, da se jo vsaj 
premakne na drugo, nemotečo lokacijo, oz. zniža. 
V upanju na ugodno rešitev se lepo zahvaljujem in vas pozdravljam. 
Damijana Vehar.« 
 
Svetnik Jadran Brožič je pohvalil namen izvajanja investicij in obnov na pokopališčih v 
letošnjem letu. Podal je pa pobudo za dopolnitev in sicer, da se za mrliško vežico Šmihel 
nabavi voziček za rože, morda bi ga lahko zagotovil koncesionar. Predlagal je tudi  ureditev 
platoja za pevce pri mrliški vežici. 
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Svetnik Jadran Brožič je vprašal kako potekajo zadeve glede dokumentacije za športno 
dvorano Šmihel. 
 
Svetnik Damijan Kapelj je povedal, da Krpanova lista danes ne bo podala pobud in vprašanj, 
v korist čim krajšega trajanja današnje seje in s tem zmanjšanja možnosti za prenos okužbe,  
ker se le ta povečuje s podaljševanjem časa preživetega s skupino v zaprtih prostorih. 
 
Svetnica Zdenka Kapelj je vprašala kdaj je planirana izvedba ureditve ceste za Novo 
Sušico. Vprašala je tudi ali je predvidena popolna ali delna zapora. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je predvidena delna zapora ceste. Izvedba je 
planirana v bližnji prihodnosti. 
 
Svetnica Jana Gržinič  je pohvalila obnovo obeležja Pivka – Durach, čemur se pridružujejo 
tudi iz Duracha, dala pa je, da  tako ostajajo za obnovit le še občinske table. 
  
Svetnica Jana Gržinič  se je navezala na govor svetnice Katarine Temkove in izjave 
norveškega ministra za zdravje, da se je v času epidemije nekoliko pozabilo na kategorijo 
mladine in najstnikov, ki v času epidemije zamujajo del  svojega najlepšega obdobja v 
življenju. Povedala je, da jo veseli, da so pivške mladinske organizacije prejele finančna 
sredstva in upa, da bodo zato mladi  uspeli organizirati srečanja, ki bo nadomestil izgubljeni 
čas. 
 
Svetnica Jana Gržinič  je glede na trenutno situacijo PVZ-ja podala predlog, da se razmišlja 
tudi o sprejemu strategije te panoge. Daje pobudo za povezovanje Zavoda, LPC-ja, RRA-ja, 
da oblikujejo strategijo kako naprej.  
 
Svetnik Jože Morelj je kot občinski poveljnik CZ podal svoj pogled na dogajanje okrog 
epidemije, predvsem z vidika dela CZ Občine Pivka.  
 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da bo glede na okoliščine seja trajala max 4 ure. 
Da pa zato, lahko člani sveta podajo pobude in vprašanja tudi po seji in sicer naj jih pošljejo 
na elektronski naslov Občine. 
 

 
Ad 13.) Razno 

 
 
 
Pod točko Razno ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:        Ž U P A N 
Jana Lemut                  Robert Smrdelj  


