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Odgovori na pobude in vprašanja  

iz 10. seje Občinskega sveta Občine Pivka dne 2.7.2020 

 

 
 

Svetnik Teodor Benčič je posredoval vprašanje občanov ali lahko Občina na SŽ preveri 
zakaj ne sveti več luč nad železniškim prehodom, ki ga prečkaš iz Kolodvorske za naselje 
Hrastja.  Pobuda je, da se ponovno uredi razsvetljavo nad prehodom, kar bi prispevalo k večji 
varnosti prehoda za pešca, ker bi bili le ti bolj vidni.  
 
Odgovor:  Pobuda poslana na Slovenske železnice 21.08.2020. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
Svetnik Andrej Kristan  je podal naslednje pobude KL (tudi v pisni obliki): 
 
1.    Potok Farjevec - Košana 

 
V preteklem letu je bila v Košani lepo urejena struga potoka Farjevca, kar je izvedla država 
oziroma njene pristojne službe. Na tistem mestu v naravi, kjer se pristojnost države konča, 
in se začne pristojnost občine, so se končala tudi ureditvena dela. To pomeni, da je na 
tistem delu tudi konec struge. Ob deževju si zato voda poišče svojo pot, kar pomeni, da se 
razliva po okoliških poljih in travnikih. Deroča voda (potok Farjevec je hudournik) pa je 
skoraj onemogočila prehodnost poljske poti, ki povezuje vas Neverke s Staro Sušico in je 
običajno zelo uporabljana. Lastnikom je zato skoraj onemogočen prehod in dostop do 
svojih zemljišč.  
 
Predlagamo, da občina Pivka zaradi preprečevanja nadaljnje škode nemudoma 
poskrbi: 

a. za ureditev prehodnosti poti, 
b. za ureditev struge potoka Farjevec na tem delu. 

 
Odgovor:  Upravljanje z vodami in vodnimi ter priobalnimi zemljišči je v pristojnosti države, z 
njimi upravlja Direkcija za vode. Po ugotovitvi, da del struge potoka Farjevec poteka po 
nepremičnini, ki v nadaljevanju predstavlja kategorizirano cesto v vas Stara Sušica in je v lasti 
Občine Pivka, pri njej pa zaznamovano grajeno javno dobro, je Občina Pivka izvedla parcelacijo 
nepremičnine na način, da je vodno zemljišče ločila od cestišča. Na 10. seji Občinskega sveta 
je bil sprejet Sklep o ukinitvi javnega dobrega na delu zemljišča (parc. št. 3925/7 k.o. Stara 
Sušica), ki je v naravi potok, izključno z namenom ureditve lastništva v korist Republike 
Slovenije. Lastništvo bo v kratkem preneseno na državo in bo lahko Direkcija za vode izvedla 
sanacijo struge.   
Odgovor sta pripravil(i): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije in Emanuela Lenarčič, 
višja svetovalka za nepremičnine 
 
2.    Predlog za izvajanje monitoringa kakovosti vode pri odpadu v Industrijski coni 

Neverke  
 
Občani in tudi KL smo že večkrat opozarjali na onesnaženje narave pri odpadu v 
Industrijski coni Neverke. Ponovno moramo žal poročati o zelo umazani vodi, ki se pojavi 
po vsakem deževju na območju Industrijske cone Neverke. Domnevamo, da se v vodi zbira 
umazanija, ki se spira iz bližnjega odpada. Problem za zdravje ljudi vidimo v tem, da se ta 
umazanija nalaga na okoliških poljih in travnikih, ter da so le ti zaradi onesnaženja 
neuporabni. Poleg tega ta voda ponikne in se združi z ostalimi vodotoki v teh kraških tleh. 
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Vsled navedenega in v skrbi za zdravje ljudi in ohranjanje zdrave narave predlagamo, 
da občina Pivka poskrbi za izvajanje monitoringa kakovosti te vode. Bojimo se 
namreč, da so med umazanijo v vodi prisotne tudi nevarne in zdravju škodljive snovi. 
 
Odgovor:  Zadevo si je na terenu ogledala okoljska inšpekcija in ni ugotovila nepravilnosti na 
površinah odpada. Bo pa občina v okviru izgradnje infrastrukture v IOC Neverke in izgradnje 
čistilne naprave uredila del meteorne kanalizacije, meteorni kanal in čistilno napravo, s čimer se 
bo dodatno prispevalo k čiščenju odpadnih in meteornih voda.  
Odgovor pripravil(a): Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine 
 
3.     Zagotavljanje oskrbe z električno energijo na Šilentabru 
 
Vaščani Šilentabra se na Občino Pivka in Elektro Primorska (EP) in druge pristojne 
inštitucije obračajo s problematiko zagotavljanja kvalitetne oskrbe z električno energijo. 
Oskrba z elektriko na Šilentabru je nestabilna in na meji zmogljivosti. Glavni porabnik je 
RTV oddajnik, za katerega vaščani bijejo bitko za relokacijo že več kot desetletje. Zaradi 
slabega omrežja EP ne izdaja več soglasij za priklop na omrežje, kar trenutno blokira 
izdajo dveh gradbenih dovoljenj za obnovo starih domačij. Za dokončno rešitev je nujna 
prestavitev RTV oddajnika in prenova napajanja vasi s postavitvijo transformatorja za 
Šilentabor. 
 
V KL apeliramo na Občino Pivka, da vaščane dodatno podpre v teh prizadevanjih in pozove 
Elektro Primorska in RTV Slovenija k aktivnemu reševanju in določitvi rokov rešitev.  
 
Odgovor:  Občina Pivka je bila 18.08.2020 s strani Elektro Primorske obveščena, da le-ta 
načrtuje izgradnjo kablovoda 20kV ter novo trafo postajo Šilentabor 20/04kV. Zaprošeni smo bili 
za informacijo glede pridobitve pravice za predmetno gradnjo.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
 
4.     Prevozi vojaških vozil in občinska infrastruktura 
 
Občina Pivka v naselju Zagorje s pomočjo sofinanciranja MORS izvaja rekonstrukcijo 
lokalne ceste in ureditev ostale infrastrukture (kanalizacija, razsvetljava, pločniki). Lokalna 
cesta in kanalizacija na njej so bili precej uničeni tudi zaradi prevozov težkih vojaških vozil, 
zato je sofinanciranje MORS nujno in razumljivo. 
 
Po zaključeni prenovi pa je nujno potrebno zagotoviti, da bodo vojaška vozila uporabljala le 
to lokalno cesto ali pa državno cesto proti Knežaku. Dne 30.6. se je namreč zgodil 
dogodek, ko je vojaški 8-kolesnik želel zapeljati čez gradbišče, po novo položenem asfaltu 
proti vadišču Bač. Pot mu je preprečil valjar, ki je bil višje na cesti postavljen čez pot. 
Voznika dveh takih vozil sta se odločila, da bosta oviro obšla po vaški ulici mimo bara Stari 
Tišlr in nato nadaljevala po gradbišču in novem asfaltu proti vadbišču. 
 
Zato pozivamo občino, da zaščiti svojo infrastrukturo in investicije vanjo. Občina naj 
nemudoma obvesti ustrezne organe Slovenske vojske, naj se pri premikih vozil poslužuje le 
vnaprej določenih poti.  
 
Odgovor: Ko je Občina s strani državnih organov zaprošena za soglasje za izredne prevoze po 
lokalnih cestah in poteh po temeljitem premisleku določi primerne trase njihovih prevozov tako, 
da izredni prevozi najmanj obremenjujejo lokalno infrastrukturo. V primerih, ko se krajanom zdi 
vožnja takšnih vozil sporna, predlagam, da dostavijo slikovne dokaze, da preverimo, ali 
potekajo vožnje v skladu z izdanimi soglasji.   
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O konkretnem dogodku bomo obvestili pristojne organe SV.  
Odgovor pripravil(a): Sabina Mišigoj, višja svetovalka za investicije in komunalno dejavnost 
 

 
 
 
 
 
Svetnica Blaženka Pahor  je vprašala kdaj bodo zaključena dela na mostu za Suhorje. 
 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je pravnomočnost uporabnega dovoljenja 
predvidena za  15. julija.  
 
Odgovor: Za most Suhorje je Upravna enota Postojna izdala uporabno dovoljenje 2.7.2020, 
Občina Pivka ga je prejela 6.7.2020. Dela so bila zaključena 10.6.2020.  
 
Odgovor pripravil(a): Metka Iskra, višja referentka za investicije in projekte 
 

 
Svetnica Jana Gržinič je podala pobudo, da se pripravi seznam lokalnih podjetnikov, 
izvajalcev storitev, turističnih ponudnikov, pridelovalcev lokalne hrane,….saj kot se je izkazalo v 
času epidemije bi bil takšen seznam zelo dobrodošel. 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da Občina pripravlja tovrsten 
seznam, ki bo objavljen na občinski spletni strani.  
 
Odgovor: Odgovor: Občina Pivka pripravlja spletni katalog KUPUJ LOKALNO. Tu bomo 
predstavljali lokalne ponudnike blaga in storitev. Lokalni ponudniki so pomemben del naše 
lokalne skupnosti, v teh časih, ki jih je zaznamovala epidemija zaradi COVID-19 ter smo priča 
podnebnim spremembam pa ljudje spreminjamo tudi svoje navade. Spletni katalog, v katerem 
bomo občani lahko poiskali lokalne ponudnike in s tem podprli lokalno gospodarstvo, bomo 
objavili na spletnih straneh občine Pivka. Katalog bomo tedensko dopolnjevali.  
Odgovor pripravil(a): Tanja Avsec, LPC Pivka 
 
Svetnica Jana Gržinič je podala še naslednje pobude (tudi v pisni obliki): 
1.        Problem tigrastih komarjev… Na Snežniški cesti stanovalci prosijo za pomoč in 

ukrepanje zaradi invazije tigrastih komarjev, ki so nevarni. Delna pomoč je košnja jezera. 
Prosimo, da lastnik to stori takoj.  

 
Odgovor:  Občina bo kot solastnik pristopila k ureditvi najema predmetnega zemljišča ter 
posledično vzdrževanju le-tega.    
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
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2.         Ureditev prostora bivšega Javorja. Lastnik mora poskrbeti vsaj za minimalno 
urejenost prostora, stavb…košnjo trave( nevarnost Ambrozije), zaraščenost, šavje, bazeni 
iz katerih se valijo rdeči polži…Gre za velik prostor v središču Pivke, ki se dotika vsakega 
občana, torej lastnik, ki pobira najemnino, mora poskrbeti za primerno urejenost okolja in 
stavb.  

 
Odgovor:  Zadeva ni v pristojnosti Občine. 

3.         Pivka ne premore niti ene trgovine kot je Merkator tehnika. Občani moramo po npr . 
vrečke za sesalec v Postojno,   

 
Odgovor:  Zadeva ni v pristojnosti Občine. 

4.         Križišče pri Mlakarjevi hiši je po mnenju inštruktorjev vožnje unikat, ki ga ne srečaš 
nikjer.   

 
Odgovor: Direkcija RS za infrastrukturo pripravlja projektno dokumentacijo rekonstrukcije 
Snežniške ceste; prav tako se v bodoče predvideva ureditev odseka Kolodvorske ulice (od 
predmetnega križišča do Prečne ulice) v trg brez prometa. Predvideni posegi bodo precej 
izboljšali prometno varnost tega križišča.  
Odgovor pripravil(a): Sabina Mišigoj, višja svetovalka za investicije in komunalno dejavnost 

6.         Ali potekajo dogovori o razkladalni rampi v Pivki? Ali je res prišlo do zbiranja 
podpisov proti razkladalni rampi v industrijski coni Neverke?  

 
Odgovor: Občina Pivka je na podlagi 108. in 118. člena Zakona u urejanju prostora (Ur. list RS, 
št. 61/17 - v nadalj: ZUreP-2) v mesecu februarju 2020 objavila na svojih spletnih straneh 
Povabilo na javni posvet pri oblikovanju izhodišč pred pripravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za ureditev javne pretovorne infrastrukture na industrijskem tiru v IOC 
Neverke (EUP NE 12/1-del, NE 12/3-del in NE 17/2-del). Na javni posvet je vabljena 
zainteresirana javnost, lastniki zemljišč in nosilci urejanja prostora, da podajo morebitne 
pripombe in strokovne usmeritve pri pripravi izhodišč pred pripravo osnutka OPPN Neverke. 
Javni posvet pri oblikovanju izhodišč je bil izveden na sedežu Občine Pivka dne 25.02.2020. 
Slednjega se je udeležila vsa zainteresirana javnost, lastniki zemljišč, predstavniki Občine Pivka 
in pripravljavec izhodišč in prikaza stanja (V Prostoru d.o.o.). Na javnem posvetu se je sklenilo 
dvakrat podaljšati čas za podajo pripomb na objavljena izhodišča, tudi zaradi situacije Covid 19 
in posledično uskladitve pri podaji pripomb lastnikov, krajanov. Pripombe na izhodišča v obliki 
podanih podpisov so bile podane s strani lastnikov gozdov Boršt in LD Košana.  
Odgovor pripravil(a): Karmen Valenčič, višja svetovalka za urejanja prostora, prostorsko 
planiranje in urbanizem in Boštjan Glažar, LPC Pivka 
 
 
Svetnik Jadran Brožič Šmihel je vprašal ali je kaj novega v zvezi z ureditvijo odstavnega pasa 
iz državne ceste za naselje Šmihel, Narin,… 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je bil s strani direkcije seznanjen, da bodo skušali 
zadevo premakniti. Direkcija je projektirala ureditev odstavnega pasa in potem zadevo ustavila. 
Povedal je, da bo Občina preverila kakšna je situacija. 
 
Odgovor: V projektni dokumentaciji IZN Ureditev pločnika ob glavni cesti G1-6 od križišča za 
naselje Šmihel do križišča za Nadanje Selo (št. 575/17-C) projektant (IPOD d.o.o., Nova Gorica) 
ni predvidel pasov za leve zavijalce. Na podlagi izračuna je ugotovil, da pas za leve zavijalce ni 
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potreben tako z vidika prepustnosti kot iz vidika prometne varnosti. Občina je vseeno 
projektantu predlagala umestitev teh pasov v projekt. Zaradi nezadostne širine na mostu bo 
verjetno potrebno prestaviti avtobusni postajališči in križišče (v smeri proti Pivki) ter tam izvesti 
razširitev ceste. Občina je naročila predlog projektne rešitve.   
Odgovor pripravil(a): Sabina Mišigoj, višja svetovalka za investicije in komunalno dejavnost 
 
Svetnica Zdenka Kapelj  je vprašala kako potekajo dela na cesti za Novo sušico in kdaj je 
predviden zaključek obnove.  
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se izvajajo dela v širšem obsegu kot je bilo 
predvideno, zato tudi še vedno potekajo.  

 
Odgovor:  Dela bodo zaključena v začetku septembra. Predaja ceste namenu je predvidena 
4.9.2020. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
 
Svetnik Damijan Kapelj je vprašal kako posluje PVZ sedaj v času corone.  
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da PVZ posluje, vendar z manjšim obsegom obiska. 
Povedal je, da se na državni ravni pripravlja gradivo za ureditev sistemskega financiranja 
muzeja s strani države. Ko bo zadeva aktualna bo gradivo predstavljeno na seji občinskega 
sveta.  
 
Odgovor: Odgovor: Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka je takoj po nastopu 
pandemije pripravil krizni načrt poslovanja in ga že konec marca predstavil svetu zavoda. 
Uvedeni so bili ostri varčevalni ukrepi za minimaliziranje stroškov poslovanja (zmanjšanje števila 
zaposlenih (-2 zaposlitvi), večji del ekipe je bil poslan na čakanje na delo,….). 1. maja je muzej 
zopet odprl svoja vrata in od takrat obisk muzeja stalno raste. Res da bo poslovanje parka v 
letošnjem letu zelo prizadeto zaradi izostanka velikih dogodkov (Festival vojaške zgodovine, 
Europa Truck Trial,…) in obiska skupin, pa vendar nas rezultati turistične dejavnosti preko 
glavne sezone navdajajo z optimizmom, saj smo v juliju in avgustu dosegli predkoronske 
mesečne realizacije. 
Koronaktiza je dala tudi dodaten zagon dogovarjanju z državo glede ureditve statusa muzeja in 
njegovega financiranja. Vlada RS je tako na seji dne 23.07. 2020 sprejela sklep o sofinanciranju 
dejavnosti PVZ v letih 2020 in 2021 in sicer v višini 200.000 EUR vsako leto.  
Odgovor pripravil(a): mag. Janko Boštjančič, direktor PVZ Pivka 
 
 
 
 
Pivka, 25.8.2020 

   Župan: 

Robert Smrdelj l.r. 


