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Pobude in vprašanja svetnikov 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gradivo pripravila: Jana Lemut 
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Odgovori na pobude in vprašanja  

iz 6. seje Občinskega sveta Občine Pivka dne 12.9.2019 
 

 

Mag. Evgen Primožič občinski svetnik in predsednik OO DeSUS Pivka je med drugimi 
podal naslednjo pripombo: Postavilo se je znak »prednost vozil iz nasprotne smeri« 
oziroma »prednost pred vozili iz nasprotne smeri«, to seveda pozdravljamo, vendar menimo, 
da bi ta znak »prednost pred vozili iz nasprotne smeri« moral biti na enem križišču nižje, 
oziroma na Vilharjevi ulici pred hišno številko 4. Tam se cesta za cca 1 m zoži in dva avta, pa 
še kakšen pešec, kolesar ali kakšno parkirano vozilo tik do ceste ali še kak cm gleda na 
cesto, ali se vključuje v promet, se težko srečata ali srečajo in pride do neizbežnega trka 
vozil oziroma ustavljanje, ali pa se na tesno obideta itd., zraven pa vemo kakšne besede 
padajo ali znaki z roko…  
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da bo pripomba posredovana pristojni občinski 
komisiji. 

Odgovor: Vilharjeva ulica je krožna lokalna krajevna cesta št. 315231, ki napaja celotno 
Vilharjevo naselje. Med hš 4 in 10 je povprečne širine 5,25 m, na najožjem delu pri hš 10 je 
širine 4,8 m, čez zimo je vozišče še dodatno zoženo zaradi zimske službe, zato je bil na tem 
mestu postavljen omenjeni prometni znak. Ker na predmetnem odseku ni pločnika, bomo na 
osnovi terenskega ogleda znak prestavili kot predlagano. Do spomladi bomo spremljali tako 
spremenjeno prometno ureditev ter ustreznost le-te preverili na Komisiji za tehnično urejanje 
prometa.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  

 

Dajemo pobudo, da izvajalec vzdrževanja občinskih cest pristopi preventivno k čiščenju vseh 
kanalov, jaškov  in drugih elementov urbane opreme javnih površin, ki bi pomenilo nevarnost 
za poplavljanje in zalivanje hiš, kleti, gospodarskih objektov idr. V jesenskem času in v času 
zime, ki je pred nami, lahko pride do velikih nalivov dežja ali drugih padavin. Menimo, da 
imamo izkušnje iz tega, zato je boljše, da preprečimo, kot da pride do najhujšega.  

Odgovor: Redno vzdrževanje občinskih cest in javnih površin obsega tudi ročno čiščenje 
muld, koritnic, jarkov, dražnikov, kanalet, odtokov in talnih rešetk. V kolikor je potrebno, se 
naroča dodatna čiščenja meteornih kanalizacij. Letos so bila predmetna dela že izvedena na 
lokacijah: Radohovska pot, Kosovelova ulica, ulica med Krpanovim domom in OŠ v Pivki, 
okolica Zdravstvene postaje, Dolnja Košana, Slovenska vas, Gradec, Drskovče, dela se 
bodo nadaljevala do zimske službe.   
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  

 

Dajemo pobudo, da se popravi požiralnik z lito – železno rešetko preko katere je speljana 
zajeta voda v jašek kanala, na križišču Viharjeve in Levstikove ulice pri hišnih številkah 10 in 
11. Po našem mnenju železne rešetke niso pravilno oziroma strokovno vgrajene in ropotajo. 
Zadnjo zimo jih je pri pluženju snega še plug poškodoval. Zaradi tega zaropotajo vsakič, ko 
avto zapelje čeznje in je moteče, posebno v nočnih urah. Na tej ulici je pravilno vgrajenih več 
železnih rešetk, pa z njimi ni nobenih problemov.   

Odgovor: Talna rešetka je bila sanirana. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
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Dajemo pobudo, da bi občina Pivka s pomočjo Eko sklada postala še bolj prijazna vozilom 
na električni pogon, zato predlagamo, da se tudi v centru Pivke pri Krpanovem domu ali kje 
drugje, ne samo v Parku vojaške zgodovine, postavi polnilnica električnih avtomobilov. Vsi 
vemo, da so v razvitem svetu bencinske postaje na "vsakem koraku," a je mreža polnilnic 
električnih avtomobilov veliko manj razvita, uporaba polnilnic pa stalno narašča, saj je na 
cestah vse več tovrstnih vozil. Mogoče bi s tem motivirali tudi kakšnega našega občana, da 
kupi električni avtomobil, tujci, ki bi pa polnili avto, bi si lahko pogledali središče Pivke in kak 
euro pustili v gostilni, trgovini ali na pošti in še kje.«  

 
Odgovor: Namestitev polnilne postaje za električna vozila je predvidena na območju 
urejanja parkirišča med občinsko stavbo in objektom Javorja, kjer je bil prodajni salon, 
vendar je potrebno predhodno odstraniti objekt, ki je že predviden za rušenje. Polnjenje 
električnih vozil je sedaj mogoče v Parku vojaške zgodovine, zaradi dokaj nizkega števila 
električnih avtomobilov, pa je polnilnica relativno malo v uporabi.  
Odgovor pripravil(a): Boštjan Glažar, LPC  
 
Svetnik Silvo Čelhar je posredoval vprašanje občanov ali je možno, da Občina posreduje 
pri pristojnem ministrstvu, da le ta vpliva na google, garmin, da bi le ti kot prvo opcijo za pot, 
ki pelje iz Postojne za Ilirsko Bistrico ponudili možnost poti na Ribnico in ne na Zagorje. Poti 
sta časovno enaki, vendar garmin, google in ostale aplikacije kot prvo ponudijo pot na 
Zagorje ker je krajša v številu kilometrov. Na tej poti je cesta speljana skozi naselja 
Drskovče, Zagorje, Knežak, Šembije, kar pa zelo povečuje promet v teh naseljih in je zato 
življenje vaščanov močno oteženo. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da bo Občina pripravila nek apel na pristojno 
ministrstvo.  
 
Odgovor: Občina bo na pristojno ministrstvo posredovala apel za ureditev usmerjanja 
prometa. 
. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
Svetnik Jadran Brožič je povedal, da so vaščani omenili, da v osnutku proračuna ni v 
postavkah za vzdrževanje cest nikjer vključenih cesti za naselja Šmihel, Narin, Nadanje selo, 
itd.  
 
Odgovor: V preteklih letih se je uredilo ceste Velika Pristava Šmihel, cesto za Nadanje selo, 
del ceste v Narinu in cesto ter podporni zid v Orešje, križišče in ležeči policaj v Šmihelu, 
uredilo se je cesto Nadanje selo – Šmihel, pripravlja se dokumentacija za ureditev 
odstavnega pasu na državni cesti, izvajajo se vzdrževalna dela na cesti vojašnica – Velika 
Pristava, izvaja se sanacija propusta čez potok Stržen.  Ceste v občini obnavljamo glede na 
prioritete in zagotovljena sredstva. 
Odgovor pripravil(a): Mihaela Smrdel, direktorica občinske uprave 
 

 

 

Pivka, 5.11.2019 

 

    Župan: 

Robert Smrdelj l.r. 


