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Odgovori na pobude in vprašanja  

iz 21. seje Občinskega sveta Občine Pivka dne 24.5.2018 
 
 
 

Svetnik NSi Pivka Ernest Margon je podal naslednje pobude (tudi v pisni obliki): 
1. Dostop avtobusov na Šilentabor   
Glede na odklonilno stališče Agrarne skupnosti Zagorje, predlagam, da se jim predstavi 
problematiko dostopa z avtobusi, saj turistični vodniki opozarjajo na nedostopnost tega bisera v 
naši občini, nikakor pa ne gre za množični obisk.  
 
Odgovor: Kot je bilo že na prejšnji seji 24.5.2018 pri točki pobude in vprašanja pojasnjeno je 
Občina  Pivka, AS Zagorje že lani zaprosila za soglasje pri pripravi in izvedbi izogibališč na cesti, ki 
pelje na Šilentabor. Vendar njihovo stališče je odklonilno. 
Problem, ne dostopa, oziroma oteženega dostopa z avtobusi je bil predstavljen tudi na zboru 
članstva AS Zagorje 23.3.2018. Predsednik AS je na zboru pojasnil, da upravni odbor soglasja za 
brezplačno izvedbo izogibališč Občini Pivka, ne bo dal, saj mora delovat kot dober gospodar. Pa 
čeprav je Občina Pivka 23% solastnik AS.  
Odgovor pripravil(a): Boris Rebec, podžupan Občine Pivka  
 
2. Pripomba na opozorilne table pri zabojnikih za odpadke 
Najprej pripomba tudi občanov, že posredovana na občino, glede namestitve zabojnikov za smeti 
pri cerkvi sv. Martina na Šilentabru. Prav bi bilo umakniti zabojnike nekoliko nižje stran od obzidja 
pokopališča, saj ni moč narediti spodobne fotografije, pa tudi vizuelno motijo tako postavljeni 
zabojniki, da o v zrak štrlečih tablah ne govorimo. Mislim, da tako kot drugod tudi v naši občini 
povsem zadostuje normalno obvestilo o namenskosti zabojnika na zabojniku samem. Te table, ki 
so nameščene ob pokopališčih /npr. Pivke, Trnje, Zagorje…/ motijo izgled, so pa tudi postavljene 
zelo vsiljivo kot nekakšna prostorska dominanta in res motijo. Predlagam, da se enotno uredi z 
oznakami na samih zabojnikih.  
 
Odgovor: Table, ki so nameščene na pokopališčih Šilentabor, Trnje in Zagorje bodo odstranjene, 
zabojniki bodo ustrezno označeni. Na pokopališču Šilentabor bo ekološki otok prestavljen na drugo 
lokacijo.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske javne 
službe  
 
4. Na Snežniški cesti je nujno popraviti zid ob glavni cesti pri bloku poleg trgovine Ajda, saj 
posamezni kamni odpadajo.  
Odgovor: V sklopu izgradnje Obvoznice Pivka je na tem odseku predvideno rušenje tega zidu ter 
izgradnja novega. Na mestu obstoječega zidu je predvidena izgradnja pločnika in kolesarke poti. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 
Svetnik NSi Pivka Ernest Margon je podal tudi naslednje pobude: 
1.    Povedal je, da se je pred kratkim prenovilo atletsko stezo, vendar so ga uporabniki opozorili, 

da se že pojavljajo razni problemi. Predlagal je, da se zadevo čim prej uredi.  
 
Odgovor: Posodobitev športnega kompleksa v Pivki se je v letu 2017 zaradi nepravočasne 
odzivnosti izvajalca zavlekla v pozno jesen in zimo, ko zaradi nizkih temperatur določenih del ni 
bilo mogoče ustrezno izvesti. V teh dneh izvajalec na svoje stroške odpravlja pomanjkljivosti in 
predvideva se, da bodo le te odpravljene do konca tega meseca. 
Odgovor pripravil(a): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije  
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2.    Ponovno je opozoril na precejšnjo obremenitev na državni cesti, ki pelje skozi Pivko. Predlagal 
je, da se pridobi podatke o število prehodov tovornjakov na mejnem prehodu Starod in Jelšane. 
Meni, da ni problem le v velikem številu tovornjakov, temveč tudi, da veliko tovornjakov ne 
izpolnjuje tehničnih standardov za vožnjo po cestah EU. 

 
Odgovor: Na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo so objavljeni podatki o PLDP (povprečni 
letni dnevni promet) 
http://www.di.gov.si/fileadmin/di.gov.si/pageuploads/Prometni_podatki/PLDP2016_NOO.pdf z 
navedenimi podatki o prometni obremenitvi za leto 2016. Leto 2017 je še v obravnavi in 
predvidoma bo objavljeno v sredini letošnjega leta. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
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Svetnica Majda Žužek je podala naslednje pobude (tudi v pisni obliki): 
 
1.      Kanalizacija v Radohovi 
Kanalizacija naj bi  predvidoma gradila v naslednjem letu  v Radohovi: 
Občani prosijo, da bi imeli priložnost vpogleda in dopolnitev pri samem projektu. Predlagajo skupni 
sestanek in prisotnost lokalnega predstavnika.  Ob tem se zanimajo tudi za izgradnjo pločnikov. 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da je Občina Pivka občane že 
povabila, da se glede predmetne zadeve zglasijo v prostorih Občine Pivka, pri strokovni sodelavki 
pristojni za zadevo.  
 
Odgovor: Lastniki objektov na ulici Pod Primožem so prejeli s strani Občine Pivka pisni poziv, da 
se zglasijo v prostorih Občine Pivka na vpogled v idejno zasnovo ureditve komunalne infrastrukture 
na tem območju. Ogledi so bili možni v naslednjih terminih 21.05. 2018 od 9:00 do 11:00 ure, 
22.05. 2018 od 13:00 do 15:00 ure in 23.05. 2018 od 15:00 do 17:00 ure. O ogledih je bil po 
elektronski pošti obveščen tudi predsednik TS Pivka. Pločniki po samem naselju niso predvideni 
saj intenziteta prometa ni velika. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 
 
2.      Igrišče v Radohovi: 
Predlog je, da bi občinska uprava pomagala Agrarni skupnosti pri prestrukturiranju, kajti le tako 
bomo končno prišli do tako potrebnega igrišča . 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je Občina Pivka prejela sklep pristojnega sodišča o 
razdružitvi agrarne skupnosti. Občina z odločitvijo sodišča ne soglaša. Občina ima možnost 
pritožbe na izdani sklep. 
 
 
Odgovor: Občina je podala pritožbo na odločitev sodišča. 
Odgovor pripravil(a): Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine 
 
3.      Želežniška postaja in Kosovelova ulica: 
Ali se je v tem času zgodil kakšen dogovor glede odpada? 
Občani Kosovelove ul.  sprašujejo, kdaj se bo popravljalo zid, ki se podira in urejalo stanje 
poraščenosti ob ulici? 
 
Odgovor: Izgradnja novega zidu je predvidena v sklopu javnega razpisa Preplastitve lokalnih cest. 
Javni razpis je bil objavljen 30.03.2018. Prispela je ena ponudba, vendar je vrednost ponudbe 
presegala zagotovljena sredstva, zato je bil razpis razveljavljen. Dne 08.06.2018 je bil objavljen 
ponovni razpis. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 
4.      Zagorje- varnost peščev 
Vaščani Zagorja so name naslovili  prošnjo  glede gostote prometa, ki se zlasti v poletnih mesecih 
nepretrgoma vali skozi vas. Bojijo se za varnost otrok in ostalih pešcev. Cesta je kategorizirana kot 
regionalna, promet pa presega to označitev. Kaj lahko storimo za varnost  
 
Odgovor: Odgovor: Na pobudo županje Občine Hrpelje-Kozina Saše Likavec Svetelšek so se 
06.06.2018 na srečanju s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo srečali župani občin Pivka, 
Postojna, Ilirska Bistrica, Kozina in Divača. Znano je, da se prebivalci, ki živijo ob cesti Kozina-
Starod, prav tako tudi ob cestah Postojna – Pivka - Knežak – Ilirska Bistrica ter Pivka – Ribnica – 
Ilirska Bistrica, "utapljajo" v čedalje gostejšem tovornem prometu, pobudnica srečanja in župani pa 
od države zahtevajo, da bo ukrepal in rezbremeni obstoječe regionalno cestno omrežje, povezano 
s prometnimi tokovi med Slovenijo in Hrvaško in sosedami. 
 
Župani so se odločili, da bodo v prihodnje v prizadevanjih za čimprejšnjo rešitev skupaj nastopali, 
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takšna rešitev pa je avtocesta. Seveda je nesprejemljivo, da v čakanju na napovedano avtocesto, 
ki naj bi jo zgradili že 25 let, država ne bi ukrepala. Realna oziroma verjetno najhitreje izvedljiva bi 
bila prav cesta po trasi, kakršno je potrdil oziroma predlagal pivški občinski svet pred štirimi leti: 
zgraditev avtoceste od mednarodnega mejnega prehoda Rupa-Jelšane do Ribnice, od tam pa 
regionalno cesto skozi Vremsko dolino do Divače rekonstruirati na raven obstoječe ceste G1 
Ribnica - Postojna z obvozom Famelj ter z obnovo obstoječe ceste proti Postojni z zgraditvijo 
obvoznic Pivka ter Prestranek-Rakitnik. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 
 
6.      Poškodovan pano 
Na Klenski cesti je poškodovan pano z reklamo za Park vojaške zgodovine.  
 
Odgovor:  
Reklamni pano je bil pridobljen in postavljen v okviru  kohezijskega programa CUK – PVZ. Že v 
lanskem letu je bil delno poškodovan s strani neznanega povzročitelja. Poškodba je takšne narave, 
da je jo je nemogoče odpraviti, zato ga je potrebno zamenjati. Glede na to, da identičnega tipa 
panoja pri nas ni več moč dobaviti, čakamo odgovor kontrolnega-nadzornega organa projekta CUK 
ali ga lahko zamenjano s panojem drugega tipa. 
Odgovor pripravil(a): Silvo Čelhar, PVZ  
 
 
 
 
7.      Suhe smreke na lokaciji Javorja 
Na Snežniški cesti, nasproti trgovine Ajda, stojijo smreke, ki so popolnoma suhe. Menim, da gre za 
lubadarja. Iz sanitarnih in varnostnih razlogov jih je potrebno odstraniti. 
 
Odgovor: Zadeva je bila predana na Inšpektorat za ceste. 
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Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske javne 
službe  
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Svetnica Katarina Zafran je vezano na njeno vprašanje iz prejšnje seje glede zaračunavanja 
stroškov pogrebne službe ponovno predlagala, da se odgovor dopolni v smislu predstavitve 
razmejitve stroškov na seji.  
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da se bo pripravila 
predstavitev na naslednji seji. 
  
Odgovor: Na 22. seji bo v okviru točke Pobude in vprašanja predstavitev v zvezi z razmejitvijo 
plačila stroškov pogrebne službe. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske javne 
službe  
 
 
Svetnik Jadran Brožič je vprašal v kakšni fazi je sprejem OPN-ja.  
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da Občina ni še prejela soglasja s strani Ministrstva za 
zdravje. Po pridobitvi soglasja se bo postopek sprejema nadaljeval. 
 
Odgovor: Občina je prejela odločbo, da CPVO ni potrebna, gradivo bo pripravljeno za obravnavo 
na seji občinskega sveta po prejemu še manjkajočega mnenja DRSV in ZGS. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske javne 
službe  
 
Svetnik Edvard Štavar je povedal, da je bil na podlagi iniciativnega odbora po 7-ih letih sklican 
sestanek AS Zagorje. Predlagal je, da Občina Pivka kot lastnica  z največjim deležem (23%) sproži 
postopek revizije poslovanja za zadnjih 7 let. Posamezni člani AS namreč v zadnjih 7 letih niso bili 
seznanjeni o nobenem delovanju AS, tudi ne o finančnem poslovanju. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se bo preverilo ali lahko Občina ukrepa.  
 
Odgovor: Občina je prejela finančna poročila AS Zagorje in celoten znesek nakazila, ki ji 
pripade glede na delež. O morebitni reviziji poslovanja agrarne skupnosti pa bo občina 
odločala po pridobitvi mnenja odvetnika. 
Odgovor pripravil(a): Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine 
 
Svetnik Andrej Sedmak je vprašal kdaj bo asfaltirana cesta na zgornji stani vasi Juršče?  
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je Občina ponudbe pridobila, vendar je bil razpis 
razveljavljen zaradi previsokih cen. Razpis bo zato ponovno objavljen. 
 
Odgovor: Gradbena dela za ureditev omenjene javne poti so predvidena v sklopu javnega razpisa 
Preplastitve lokalnih cest. Javni razpis je bil objavljen 30.03.2018. Prispela je ena ponudba, vendar 
je vrednost ponudbe presegala zagotovljena sredstva, zato je bil razpis razveljavljen. Dne 
08.06.2018 je bil objavljen ponovni razpis. V sklopu tega javnega razpisa ni predvidena 
preplastitev temveč samo izvedba gradbenih del. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 
Svetnica Irena Sušelj Šajn je podala pobudo, da se asfaltira del ceste Trnje – Klenik (od hiše 
Slavec do križa), ker je le to nujno sedaj po izvedbi razširitve tega dela ceste.  
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da je popravilo že predvidena 
v okviru popisa del za javni razpis. 
 
Odgovor:  V sklopu javnega razpisa Preplastitve lokalnih cest je predvideno samo krpanje 
omenjene javne poti. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 
Svetnica Irena Sušelj Šajn je podala pobudo, da se na tem cestnem odseku uredi javno 
razsvetljavo.  
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Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je v letu 2019 predvidena izgradnja kanalizacije v 
Selcah in Radohovi vasi, sled izgradnja v Klenku in Trnju. V okviru izgradnje javne kanalizacije bo 
celostno urejena tudi javna razsvetljava. V okviru zdajšn 
jega razpisa za ureditev javne razsvetljave pa bo urejena le najnujnejša javna razsvetljava. 
 
Odgovor: Pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture se bo zajelo 
tudi izgradnjo javne razsvetljave. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 

 
 

 
 

 
 

Pivka, 13.6.2018     Župan  
       Robert Smrdelj l.r. 
 
 
 


