Občina Pivka

21. seja občinskega sveta

Gradivo k točki 12
Pobude in vprašanja svetnikov

Gradivo pripravila: Jana Lemut
________________________________________________________________________
12-1

Občina Pivka

21. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja
iz 20. seje Občinskega sveta Občine Pivka dne 29.3.2018
Svetnik Ernest Margon NSi – krščanski demokrati Pivka je podal naslednje pobude in
vprašanja (tudi v pisni obliki):
1. STOPNICE NA STADION MARTINA KRPANA
Občani me ponovno opozarjajo na nujnost stopniščne ograje na eni strani dokaj strmih
stopnic, ki vodijo na Stadion Martina Krpana. Postavlja se vprašanje: Kdo bo odgovoren v
primeru, da nekdo pade po stopnicah, ki nimajo vsaj enostranske ograje in možnosti
oprijema?
Odgovor: Za dobavo in izdelavo enostranske enostavne ograje iz nerjavečega jekla ob
stopnicah, ki vodijo na stadion, je izdano naročilo izvajalcu Ključavničarstvo d.o.o. iz
Postojne.
Odgovor pripravil(a): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije
2. DOSTOP AVTOBUSOV NA ŠILENTABOR
Ali bo za letošnjo turistično sezono končno možen dostop z avtobusi na Šilentabor, kakor je
bilo pred časom obljubljeno? Kolegi turistični vodniki me sprašujejo o tem, saj je pobuda že
stara, čakala je na izgradnjo vodovoda. Kako je s tem sedaj?
Župan Robert Smrdelj je povedal, da trenutno pristojna agrarna skupnost ni naklonjena
predlogu.
Odgovor: Občina Pivka je na delu lokalne ceste proti naselju Šilentabor in sicer tam kjer
poteka vodovod cesto nekoliko razširila, tako, da je na tem odseku omogočen promet tudi
večjim vozilom. Neizveden je ostal odsek od križišča z državno cesto v naselju Zagorje pa
nekje do sredine odseka lokalne ceste, kjer pa ni potekala izgradnja vodovoda. Na tem delu,
je bila predvidena izgradnja petih izogibališč. Lastnik tega dela zemljišč je Agrarna skupnost
Zagorje. Občina Pivka jim je dne 31.07.2017 posredovala prošnjo za izdajo soglasja za
izgradnjo izogibališč, vendar je Agrarna skupnost Zagorje sklenila, da NE DOVOLI Občini
Pivka izgradnjo. Zaradi nemožnosti srečevanja enega večjega in enega manjšega vozila
(avtobus – osebni avto) ostaja na tej cesti omejitev prometa težjega od 5t.
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost
3. PRIPOMBA NA DELO ZIMSKE SLUŽBE
Ob vsej pohvali za njihovo delo, je potrebno predlagati za bodoče tudi izboljšave. Izvajalce
pluženja in čiščenja voznih in ostalih površin v Pivki je potrebno opozoriti, da ne smejo sneg
nagrmaditi na parkirna mesta za invalide (npr. pri Lekarni Pivka, pri Vrtcu Mavrica)) ali kar na
prometni znak (npr. znak STOP na uvozu iz Prečne ulice na Kolodvorsko cesto nasproti
občinske stavbe), pa tudi ne na spominsko obeležje pobratenja občin pred občinsko stavbo),
prav tako bi morali biti malo bolj uvidevni tam, kjer so dovozi na dvorišča in do hiš, če je
možno sneg kopičiti na drugo mesto. Razmisliti bi bilo treba za bodoče tudi o odvozu večjih
količin snega, ki se kopiči na enem mestu v naselju.
Odgovor: Zaradi obilnih snežnih padavin v pretekli zimski službi so nastajali večji kupi
snega. Le-ti so bili odpeljani iz območja križišč iz razloga zagotavljanja preglednost, prav
tako so bili odpeljani iz pločnikov v Vilharjevem naselju.
Predlog bomo realizirali v naslednji sezoni z odvozom snega iz križišč, na pločnikih in
parkiriščih pa s skrbnejšim odrivom snega na zelenice v neposredni bližini.
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Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
4. ŠE DVE INFORMACIJI:
1. Občini Pivka sem predlagal, da se poteguje za finančna sredstva za vzpostavitev
dostopnih točk za brezplačni javni brezžični internet (spletni portal WWW.WiFi4EU), za
kar bodo na voljo finančna sredstva EU. EU si prizadeva uresničiti vizijo, da bi bil do leta
2020 dosegljiv brezžični dostop do interneta v okolici središč javnega življenja. Razpis bo v
maju, registracija pa je že možna na navedeni spletni portal.
Odgovor: Občina Pivka je že izvedla registracijo na portalu WiFi4EU, s čemer je izkazala
interes za sodelovanja v projektu. Razpis za dodelitev sredstev se odpre 15. maja, v celotni
Sloveniji pa bo podporo prejelo 15 občin.
Odgovor pripravil(a): Boštjan Glažar LPC
Svetnica Majda Žužek je podala naslednjo pobudo:
1. Pobuda:
Vsak človek se rodi v neko kulturo, ki je del njegove identitete ter korenin iz katerih črpa
pripadnost narodu. Naša kultura je krščanska. Četudi ni teist ali je celo ateist je to del
njegove kulture. Žal se naši običaji in kultura pozablja ali celo omalovažuje. To pripravlja
prostor novi, popolnoma tuji in neverni kulturi. V šoli, se prakticira ribe v četrtek ali
kakšen drugi dan, v petek pa je na meniju meso. Predlagam, da se o tem obvesti
odgovorne v šoli.
Svetnica Majda Žužek se je pridružila pobudi župana glede spodbude občanom pri čim večji
udeležbi čistilne akcije.
Odgovor: Pregledali smo jedilnik na dan strogega posta v obeh osnovnih šolah (dne
30.03.2018).
Pivka:
malica: sirova žemlja, mleko, banana
kosilo: Prežganka, krompirjeva solata ribe na dunajski način, čokoladna jajčka sadje čaj
Košana:
Malica: Čokolešnik z mlekom, sadje
Kosilo: Kolerabna enolončnica, pecivo, sok.
Na občini imamo informacije, da se šola glede posta prilaga kulturi katere del je. Bomo pa
šoli dali poziv, da se v postnem času v petkih ponudijo brezmesne jedi.
Odgovor pripravil(a): Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve
Svetnica Majda Radivo je posredovala pobudo stanovalcev Dolnje Košane, da se postavi
luč med št. 5 in št. 6.
Odgovor: Pobuda je zabeležena v seznamu potrebnih svetilk javne razsvetljave. Pri izdelavi
popisa del bo presojana potrebnost, izvedljivost in terminski plan postavitve.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
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Svetnica Majda Radivo je podala pobudo, da Občina urgira na Elektro Primorska d.d., da
zamenja žarnice na javni razsvetljavi na stranski cesti v Dolnji Košani, ki pelje od št. 13 do
osnovne šole. Sama, da je že klicala, vendar odziva ni.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da upa, da se bo kmalu zaključil postopek izbire
izvajalca v okviru javno-zasebnega partnerstva za zamenjavo javne razsvetljave, ker bodo
tovrstne zadeve učinkoviteje razrešene. Na novo nameščene luči bodo na primer imele 5
letni garancijski rok.
Odgovor: Napaka je bila odpravljena.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
Svetnica Majda Radivo je posredovala vprašanje vaščanov in sicer ali je planirana otvoritev
otroškega igrišča.
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da je planirana v okviru
prireditev ob občinskem prazniku.
Svetnica Katarina Zafran je vprašala kakšna je razmejitev med deli, ki jih opravi
koncesionar pogrebne službe in deli, ki si jih naročnik izbere prosto na trgu.
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da občinska strokovna služba predstavi razmejitev na
naslednji seji.
Odgovor: Koncesionirane storitve so: prvi prevoz, najemnina grobnega polja, najem in
uporaba mrliške vežice ter izkop za grobno jamo na pokopališču.
Cene je potrdil občinski svet, objavljene so v Sklepu o določitvi cen koncesioniranih storitev
pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Pivka (Ur.l. RS št. 34/17).
Koncedent ima pravico preveriti zgolj račune, ki jih za opravljene koncesionirane storitve
izdaja koncesionar. Vse ostale storitve so tržna dejavnost.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
Svetnik Jadran Brožič je glede na to, da v Šmihelu ni kanalizacijskega omrežja in si mora
občan sam zagotoviti malo čistilno napravo, vprašal kdo je pristojen za strokovno pomoč
občanu.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se Kovod Postojna d.o.o. lahko šteje kot javno
podjetje, ki lahko Občini nudi strokovno pomoč pri tovrstnih zadevah, sicer pa je umestitev
naprave v okolje stvar posameznega občana. Občina nima pristojnosti reguliranja umeščanja
malih čistilnih naprav v okolje.
Odgovor: Občani lahko vprašanja glede samega razpisa, kot tudi glede vgradnje male
komunalne čistilne naprave naslovijo na Občino Pivka na elektronski naslov:
natalija.vilhar@pivka.si ali na Kovod Postojna d.o.o. info@kovodpostojna.si
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost
Svetnik Jadran Brožič je vprašal ali se kaj dogaja glede prizidka k podružnični šoli v
Šmihelu.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da so projekti že naročeni. LŠ
Odgovor: Projektna dokumentacija PGD in PZI je naročena , trenutno potekajo s projektanti
usklajevanja glede najsmiselnejše izvedbe strojnih instalacij upoštevaje obstoječe stanje,
predviden objekt, veljavno zakonodajo in racionalno uporabo.
Odgovor pripravil(a): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije
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Svetnik Jadran Brožič je vprašal kdaj se bo saniralo pot dolžine cca 100 m, ki pelje mimo
kasarne v Veliki Pristavi. Predlaga vsaj minimalno sanacijo, ker da obstoječi tampon leti na
vse smeri.
Odgovor: Koncesionar lokalnih cest preverja odsek LC 315061 z rednimi cestnimi obhodi in
ob ugotovljenih nepravilnostih le-te odpravi.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
Svetnik Edvard Štavar je povedal, da se ponovno bliža turistična sezona in s tem zelo gost
promet skozi naselje Zagorje. Glede na to, da je letos predvidena še rekonstrukcija državne
ceste Pivka – Ilirska Bistrica, kar bo pripomoglo še k večjemu kaosu v prometu, pa je vprašal
ali bi lahko Občina apelirala na pristojne državne službe, da se v času turistične sezone, ko
bo potekala izvedba gradbenih del, promet težak nad 7,5 ton preusmeri na Ribnico.
Odgovor: V času turistične sezone od 25.06. do 15.09. Direkcija RS za infrastrukturo ne
izdaja dovoljenja za popolno oziroma delno zaporo ceste, zato se gradbena dela na
turističnih cestah G1-6/338,339 Postojna – Pivka – Ribnica in R2-404/1380 Ilirska Bistrica –
Pivka NE IZVAJAJO. V letih 2016 in 2017, ko se je izvajalo dela pri izgradnjo vodovoda na
odseku Pivka – Zagorje so bila ves čas med turistično sezono dela prekinjena.
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost
Svetnik Boris Rebec je v zvezi s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju ravnanja z
azbestnimi odpadki v občini Pivka predlagal spremembo in sicer v delu, ki govori, da se vlogi
priloži račun krovca, ki je azbest odstranil. Občan, ki je azbest odstranil sam, takšnega
računa pač ne more predložiti in vloga tako ni popolna.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se bo pobudo proučilo.
Odgovor: Odgovor: Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka
v 7. členu navaja, da se vlogi priloži »račun izvedenih del«, ter v predzadnji alineji istega
člena navaja še »drugo dokumentacijo, ki je zahtevana v razpisu«. V obrazcu vloge, ki je
podlaga za kandidaturo na javni razpis pa je pod točko 5 (rubrika PRILOŽENA DOKAZILA)
dodatno navedeno, da v kolikor iz računa ni razvidna količina (teža) in strošek odlaganja
odpadne azbestne kritine na odlagališču komunalnih odpadkov, se priloži dodatna ustrezna
kopija predračuna ali drugega dokumenta upravljalca odlagališča oz. izvajalca javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki. To torej velja za primere, ko vlagatelj dela opravi sam. V
takih primerih torej zadostuje potrdilo oz. račun upravljavca odlagališča iz katerega je
razvidna količina in strošek odlaganja azbesta.
Odgovor pripravil(a): Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine

Pivka, 16.5.2018

Župan
Robert Smrdelj l.r.
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