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Odgovori na pobude in vprašanja  

iz 17. seji Občinskega sveta Občine Pivka dne 18.10.2017 

 
 

 

 

Svetnica Irena Sušelj Šajn je vprašala ali so v okviru javnega razpisa za izgradnjo omrežja 
javne razsvetljave predvidena denarna sredstva tudi za izgradnjo na območju Trnje - Klenik 
(spodnja ulica). 

Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se bo preverilo.  
 
Odgovor:  
V letu 2018 je predvidena prenova javne razsvetljave v Občini Pivka, postopek izbora 
zasebnega partnerja je v zaključni fazi. Sočasno s prenovo razsvetljave je za območje celotne 
občine predvidena namestitev 21 novih svetilk, dve izmed njih sta predvideni pri Trnje 119 in 
122. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe in Boštjan Glažar LPC Pivka 
 
Svetnik Andrej Sedmak je glede na to, da je bilo že pred časom planirano asfaltiranje dela 
ceste na Jurščah, vprašal kdaj je predvidena realizacija.  

 
Odgovor: Po zagotovilu izvajalca  naj bi z  operativnimi deli pričeli 10. novembra in jih zaključili 
do konca novembra 2017.  
Odgovor pripravil(a): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije  
 

Svetnik Andrej Sedmak je povedal, da je Agrarna skupnost Juršče prejela opozorilo s strani 
pristojne inšpekcijske službe, ker se na njenem zemljišču odlaga odpadke. Lastniki agrarne 
skupnosti so zadevo sanirali (odstranili kupe odpadnih vej). Posredoval je vprašanje občanov 
in sicer kako je zakonsko urejeno odlaganje gradbenega materiala, kamenja, odpadnih vej, 
listov itd.  

Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je za večje količine gradbenega materiala 
urejena deponija v PVZ-ju, ki je urejena z namenom zasipanja depoja z ustreznim gradbenim 
materialom.  Manjše količine gradbenega materiala  se lahko odda v zbirnem centru (npr. 
material, ki nastane zaradi obnove kopalnice), zeleni odrez se tudi odda v zbirnem centru, zanj 
pa se lahko uredi tudi doma kompostnik. 

 
Odgovor: Zeleni odrez se lahko kompostira. Tista gospodinjstva, ki imajo rjavo posodo ga 
lahko direktno oddajajo tja. Oddaja slednjega in vej pa je za gospodinjstva brezplačno 
omogočena tudi v Zbirnem centru, že vse od njegovega začetka obratovanja. Za pravne osebe 
je oddaja možna proti plačilu. Glede odpadnega gradbenega materiala velja, kot je bilo 
povedano na seji. 
Odgovor pripravil(a): Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine 
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Svetnica Katarina Zafran je podala pobudo, da Občina Pivka postane bolj aktivna na 
družbeno socialnih omrežjih, npr. na FB.  
 
Odgovor: Zahvaljujemo se za pobudo svetnice, odločamo se, da bi objave občine na spletni 
strani bile vidne tudi na socialnih omrežjih.  
Odgovor pripravil(a): Mihaela Smrdel, direktorica občinska uprave 
 
Svetnica Katarina Zafran je povedala, da je Občina že seznanjena s problematiko 
stanovalcev na Postojnski 16b, v Pivki. Na Občino je bila podana pritožba zoper družine na 
tem naslovu. Občina je odgovorila na pritožbo, da upravnik izjavlja, da v zadnjem času zoper 
družine ni bilo pritožb, kar pa ne drži. Povedala je, da ima fotografijo obvestila upravnika z dne 
30.6.2017 s katerim poziva vse stanovalce k upoštevanju hišnega reda. Nadalje je povedala, 
da se stanovalci tega vhoda, družine ne upajo več pozivat k upoštevanju pravil, ker sledijo 
posmehi, pa tudi na parkirišču se zna kmalu kaj zgodit. Situacija naj bi se v zadnjih 10-14 –ih 
dneh sicer umirila, kar pa ne pomeni, da se zadeve ne bodo ponavljale. Predlaga, da se pri 
upravniku preveri zakaj je izjavil, da ni bilo pritožb, 30.6.2017 pa je stanovalce pozival k 
upoštevanju hišnega reda. Meni, da »razjarniki« ne sodijo na glavno ulico v Pivki in, da si vsak 
»socialno problem« ne more sam izbirati kje bo živel. 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da zadevo vodi Jana Lemut,  da 
pa je stanovanjska problematika specifična problematika, in zato o konkretni zadevi ni možno 
popolnoma javno razpravljati, zato se bo reševala znotraj pristojnih občinskih služb in ne na 
seji občinskega sveta. V stanovanjskih objektih morajo stanovalci upoštevati hišni red, zakon o 
varstvu javnega reda in miru in v kolikor temu ni tako, so na podlagi prijave pristojne službe 
dolžne ukrepati. Meni, da je nekoga sodit, da je socialni problem, nepravično.  
 
Odgovor: Občina Pivka je dne 4.10.2017 prejela pritožbo stanovalca Postojnske ceste 16b, 
zoper najemnika Občine na tem istem naslovu. Občina je pritožbo obravnavala in o pritožbi  
pisno obvestila najemnika dne 9.10.2017. Občina je najemnika tudi seznanila z zakonskimi in 
pogodbenimi določbami o načinu uporabe stanovanja, vložnika pritožbe pa pozvala, da 
smetenje s strani stanovalcev foto dokumentira, zato da bo Občina lahko najemnike konkretno 
seznanila s kršitvami. 
Občina Pivka je kot etažna lastnica upravnika ponovno pozvala, da izvaja oglede na vhodu 
Postojnski cesta 16b. le ta nam je dne 3.11.2017 podal naslednje pisno poročilo: 
»Ogledi skupnih prostorov pred in v stanovanjskem objektu so bili izvedeni, dne: 25.10.2017 ob 

9,05 uri, stanje normalno, ni bilo zaznati povečanja nesnage. Dne:27.10.2017 ob 8,00 uri, pred 

in v objektu ni bilo zaznati povečanja odpadkov, kakor tudi ne hrupa v skupnih prostorih. 

Dne: 30.10.2017 ob 7,55 uri, ob ogledu ni bilo zaznati povečanja odpadkov pred in v objektu, v 

pogovoru s čistilcem prostorov, je bilo povedano, da je objekt čist in ni zaznati večje nečistoče.  

Dne: 2.11.2017 ob 8,00 uri, ob ogledu skupnih prostorov ni zaznati povečanja nesnage, ne v 

stavbi ali zunaj nje. Ob ogledih skupnih prostorov, smo si vsakič ogledali tudi kletne prostore, 

kjer so razmere normalne, razen nekaj odloženih kosov kosovnega materiala, ki pa ni moteč.    

V času ogledov ni bila podana nobena prijava zaradi kršitve hišnega reda. 

Oglede bomo opravljali še naprej, ob nenapovedanem času, vsaj 1 x na teden.«. 
V primeru pripomb zoper dela upravnika pa predlagamo, da le te tudi v prihodnje v pisni obliki 
posredujete na naslov Občine Pivka.  
Odgovor pripravil(a): Jana Lemut, višja svetovalka za stanovanjsko področje, poslovne 
prostore in splošne zadeve 
 
Svetnica Majda Radivo se je zahvalila za prometni znak »prepovedano za promet razen za 
stanovalce« na stranski cesti v Dolnji Košani, ki je zelo pripomogel k umirjanju prometa. 
Svetnica Majda Radivo je podala pobudo, da se pri igrišču v D. Košani postavi prometni 
znak prepovedano parkiranje tovornjakov in avtobusov, ker se sedaj vozniki le teh sklicujejo, 
da nimajo prepovedi parkiranja.  
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Odgovor: Pobudo za ureditev parkiranja ob JP 816581 v Dolnji Košani hš 5, 6, 8, 9, 12 in 13 
je obravnavala  Komisija za tehnično urejanje prometa na 3. seji dne 11.10.2017: navedene 
večstanovanjske stavbe nimajo urejenega funkcionalnega zemljišča, tovornjaki niso parkirani 
neposredno na kategorizirani občinski cesti. Komisija je sprejela sklep, da se pobudodajalci 
obrnejo neposredno na upravnike stavb hš 7, 8 in 9 ter lastnika zemljišča 5594/7 k.o. Košana. 
Kontrola nepravilnosti parkiranja avtobusov na avtobusni postaji je bila s strani Občine 
naročena na MIR. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe 
 
Svetnica Majda Radivo ja vprašala ali je predvidena kakšna sanacija ceste od odseka za 
industrijske cono do križišča Divača – tovarna krmil.  
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je že izdelan PZI. Ker pa je bil narejen že pred 
nekaj leti se sedaj dela preverba projekta. Potekajo usklajevanja z novo katastrsko mapo.  
DRSC skupaj z občinsko upravo vodi postopke za odkup potrebnih zemljišč, zaradi širitve 
cestišča. Realno je pričakovati začetek del že v prihodnjem letu. 
 
Odgovor: Po zadnjih podatkih pridobljenih s strani Direkcije RS za infrastrukturo naj bi se dela 
izvajala v prihodnjem letu. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 
Svetnica Majda Radivo je povedala, da so se ji straši osnovnošolskih otrok pritožili, da je 
zjutraj pred pošto v Krpanovem domu parkiran dostavni tovornjak, zato morajo po cesti do šole 
z avtomobilom kar po pločniku. 
Svetnik Ernest margon je povedal, da je bil pred dnevi ogled Pivke z namenom priprave 
Celostna prometne strategije, kjer je bil ta problem tudi izpostavljen. Dejansko se promet 
ustavi, ko vozilo pošte dvakrat dnevno parkira pred Krpanovim domom. Potrebno bo poiskati 
rešitev.  
 
Odgovor: Pošti Slovenija enoti v Kopru je bilo posredovano obvestilo glede nepravilnega 
ustavljanja in parkiranja tovornjaka ter pobuda za rešitev nastalega problema. Pošta Slovenije 
je namreč lastnica prostora in tako zadolžena za reševanje prostorskih zadev pri dovozu in 
odvozu poštnih pošiljk.  
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 

Svetnica Majda Radivo je posredovala vprašanje VS Drskovče zakaj se je ustavila gradnja 
otroškega igrišča.  
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je izgradnja igrišča v teku, vendar izvajalci 
zaključujejo dela drugje oz. tam kjer je to bolj potrebno. 
 
Odgovor: Rok za izvedbo del je izvajalcu podaljšan; zemeljska dela se bodo predvidoma 
izvajala v zimskem obdobju, asfaltiranje pa spomladi leta 2018. 
Odgovor pripravil(a): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije  
 
Svetnica Majda Žužek je podala naslednje pobude in vprašanja (tudi v pisni obliki): 
 
1. 
Cesta Pivka – Parje je posebej v vikendu zelo nevarna, ker udeleženci ne upoštevajo 
dovoljene hitrosti. Prosimo, da bi pristojni organi izvajali kontrolo prometa.  
 
Odgovor: Pobuda je bila posredovana na Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke (MIR). Po podatkih MIR-a meritve hitrosti v 
naselju Parje izvajajo od 29.07.2017 in to predvsem ob koncih tedna. Podatki o ugotovljenih 
prekoračitvah dovoljene hitrosti so razvidni iz priložene tabele.  
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Kraj prekrška 
      

Število 

PARJE 25 V NASELJU PARJE - ceste v naselju 109 

ZPrCP - Najvišja dovoljena 
hitrost vozila je na cestah v 
naselju 50 km/h. 

  89 

prekoračitev nad 10 do 
vključno 20 km/h 

ZPrCP - Najvišja dovoljena 
hitrost vozila je na cestah v 
naselju 50 km/h. 

  15 

prekoračitev nad 20 do 
vključno 30 km/h 

ZPrCP - Najvišja dovoljena 
hitrost vozila je na cestah v 
naselju 50 km/h. 

  5 

prekoračitev nad 30 do 
vključno 50 km/h 

Skupno je bilo ugotovljenih 109 prekrškov. Najvišja izmerjena hitrost pa je znašala 101 km/h.  
 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 
2. 
V Pivki-  Radohovi  je prostor, ki je namenjen športnemu igrišču. Že veliko let ga čakamo.  
Ob tem ne gre le za šport, pomembno  je druženje in prijateljstvo, ki se ob tem krepi.  Skupni 
prostor prinaša mnoge pozitivne učinke na posameznika in družbo.  Lepo prosimo, da 
občinska uprava pospeši postopek za izgradnjo zelo potrebnega igrišča in tako pokaže 
skrb za mladi rod.  

Odgovor: Že večkrat smo vas seznanili, da pred sodiščem poteka postopek razdružitve 
solastnine AS Radohova vas, ki je bil uveden tudi oz. predvsem z namenom ureditve lastništva 
nepremičnine, na kateri je predvidena ureditev otroškega igrišča. Po pravnomočno 
zaključenem postopku bo Občina postala izključna lastnica tega zemljišča. Postopek še ni 
zaključen.  
Odgovor pripravil(a): Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine 
 
3. 
Pivka, Kolodvorska ul. je v zelo slabem stanju. Lahko rečemo, da je neurejena.  Občina naj 
apelira na vodstvo Slovenskih železnic, da pristopijo k prenovi.  
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je načrtovana izgradnja izvennivojskega 
podhoda za na peron. Povedal je, da je bil pred dnevi sklican tudi sestanek s Slovenskimi 
železnicami, na temo celovita ureditev prometa in parkirnih mest, na lokaciji železniške 
postaje. Upa, da bo dogovor realiziran v doglednem času. 

Odgovor: S predstavniki Slovenskih železnic je dogovorjeno, da bodo v bodoče bolj zgledno 
vzdrževali okolico železniške postaje Pivka.  
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 
4. 
Na Kosovelovi ul. se podira podporni zid, ki je sicer v privatni lastnini, a je postal nevaren.  

Odgovor: Občina je posredovala poziv za sanacijo lastnikom zemljišča. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe 
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5. 
V okviru odbora za sanacijo  zelo nevarnih odpadkov propadlega podjetja Javor sem kot 
svetnica pripravljena sodelovati!  

Odgovor: Zahvaljujemo se vam za vašo pripravljenost za sodelovanje pri reševanju tega zelo 
perečega problema. 
Odgovor pripravil(a): Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine 
 
 
Svetniška skupina N.Si Ernest Margon in svetnica Majda Žužek sta podala naslednje 
pobude in vprašanja (tudi v pisni obliki): 
 
1. Problematika odpadkov Javor Pivka 
Glede propadajočih sodov z lepili in drugimi nevarnimi odpadki je bila v medijih informacija, da 
jih bodo delno odstranili, kolikor bo dopuščala količina denarja v stečajni masi. V imenu civilne 
iniciative v ustanavljanju »Varna Pivka« sprašujem: Občane skrbi, kakšno je varovanje 
nevarnih odpadkov v kompleksu podjetja Javor sredi Pivke, saj vemo iz izkušenj z 
Vrhnike, da so v primeru izrednega dogodka lahko posledice katastrofalne za okolico in 
prebivalce.  
 
Odgovor: Na obstoj potencialne nevarnosti tako za okolje kot tudi neposredno za občane,  
Občina pristojne institucije vseskozi opozarja. Poleg inšpekcije za varstvo okolja, ki je podjetju 
Javor Pivka d.d.-v likvidaciji, dne 22.8.2017 ponovno izdala odločbo o odstranitvi pepela, 
odpadnih lepil, kovinskih sodov z odpadki in odpadnimi olji…je bila prijava Občine Pivka s 
strani Medobčinskega inšpektorata posredovana tudi Inšpektoratu RS za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.   
Odgovor pripravil(a): Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine 
 
2. Posek dreves 
Posek dreves ob Postojnski cesti in pri vrtcu Mavrica je spodbudil številna vprašanja med 
občani. Glavno je ali in kdaj bodo nadomeščena posekana drevesa. V Sloveniji se je prav v 
zadnjih mesecih posekalo v mestnih središčih veliko dreves. Vemo za vlogo dreves v mestih 
za čiščenje zraka, hlajenje in vlaženje zraka, nudijo pa tudi v poletni vročini tako zaželjeno 
senco. Upamo, da se ta trend v Pivki ne bo nadaljeval, ampak bomo priča nasaditvi,  
vzdrževanju dreves in njihovemu ohranjanju. Mesta brez dreves so kot telesa brez duše. 
Seveda pa ne smemo pozabiti na nasaditev dreves ob Kolodvorski cesti, ki je vsekakor 
pohvalna poteza. 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da je zasaditev na 
Postojnski cesti planirana v bližnji prihodnosti, je pa narejen tudi plan zasaditve dreves na 
območju celotnega mesta Pivka, z namenom povečanja ozelenitve mesta, ker je bilo veliko 
dreves ob žledu uničenih. 
 
Odgovor: Po žledolomu v februarju 2014 so bila drevesa na javnih površinah tako mesta 
Pivka kot tudi vseh vasi, ki jih je prizadel žled vsaj enkrat obrezana. Veliko dreves je bilo 
poškodovanih do te mere, da njihova sanacija ni bila možna, zato so bila odstranjena in v veliki 
večini nadomeščena z enako ali primernejšo drevesno vrsto na isti ali prometno ugodnejši 
lokaciji. V vsakoletnem programu urejanja javnih zelenih površin na območju občine Pivka je 
cca. 10.000€ namenjenih pretežno za ta namen.   
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe 
 
3. Optično omrežje - Član sveta TS Pivka iz Hrastja me je opozoril, da so problemi glede 
priključkov na optično omrtežje in sem v imenu TS Pivka urgiral z naslednjim sporočilom 
izvajalcu del -  podjetju Vahta: 
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Spoštovani, na vas se obračam kot predsednik Trške skupnosti Pivka, v sklopu katere je tudi 
del naselje imenovan Hrastje - sedaj z uličnim sistemom. Prebivalci tega dela Pivke so me 
prosili, da vam posredujem naslednjo pripombo na priklapljanje objektov  v tem delu Pivke na 
optiko. 
Trenutno potekajo dela na optičnem omrežju v Hrastju in se priklaplja objekte, katerih 
gospodinjstva so izrazila željo za priklop. Dobil pa sem nekaj pritožb občanov, da nekatera 
gospodinjstva  do sedaj  niso dobila ponudb za priklop s strani upravljavca optičnega omrežja. 
Zadevo sem preveril na terenu in ugotovil, da skoraj cela ulica Pot na Kal ni dobila ponudb.  
Pošiljam vam seznam hišnih številk v delu zaselka Hrastje, ki niso dobile vabila za priključitev 
na optično omrežje: Ulica Pot na Kal,  hišne številke 1, 2, 3, 7, 7a,8., 9 in 11. 
Vsem navedenim gospodinjstvom bi bilo potrebno poslati ponudbe za priključitev na optično 
omrežje, ker jih do sedaj niso prejela!. 
Hvala za razumevanje in upam na ureditev predstavljene problematike. 

Predsednik Trške skupnosti Pivka 
Ernest Margon 
Prosim,če lahko urgirate za ureditev problema priključitve.  

Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da se bo zadevo preverilo. 
 
Odgovor: Na podlagi preveritve je bilo ugotovljeno, da je podjetje Vahta d.o.o. preverilo 
interes za izgradnjo optičnih priključkov v Hrastju, vsem zainteresiranim pa priključke sedaj tudi 
gradijo. Občani lahko priključek pridobijo tudi primeru naknadnega izraza interesa. 
Odgovor pripravil(a): Boštjan Glažar LPC Pivka 
 
4. Proračun 2018 
Kmalu bo začelo oblikovanje proračuna za naslednje leto. Nekaj predlogov:  
- Predlagamo, da se razmisli in ponovno uvede možnost abonmaja za obisk gledaliških 

predstav, kar so imeli občani Občine Pivka do pred nekaj leti. To je lahko prispevek h 
kulturnemu življenju v občini.  

Odgovor: V okviru proračuna ne moremo zagotoviti dodatnih sredstev, ki niso zakonska 
obveznost občine. Sredstva se namreč povišujejo na vseh področjih, tudi na področju kulture.   
Odgovor pripravil(a): Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti in splošne 
zadeve 

 
- Po sklepu komisije za tehnično urejanje prometa z dne 14. 9.2016 je predvidena 

namestitev montažne hitrostne ovire na zgornji strani avtobusnega postajališča, potrebno 
je le zagotoviti sredstva. Glede na dejstvo, da številni vozniki namesto zmanjšanja hitrosti 
iz smeri krožišča po Prečni ulici od sedanje hitrostne ovire še pospešijo, je varnost zlasti 
otrok, ki čakajo na prevoz po končanem pouku, izjemno ogrožena. Enako velja za 
voznike, ki na območju umirjenega prometa (iz smeri Vrtec Mavrica pogosto krepko 
prekoračujejo dovoljeno hitrost in s tem ogrožajo varnost prometa na tem občutljivem 
območju. Bognedaj, da se zgodi kakšna nesreča.  

Odgovor: Zadeva je obravnavana tudi v sklopu izdelave Celostne prometne strategije za 
območje Občine Pivka. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 
- Podporni zid ob cesti od vojašnic v Veliko Pristavo je pred vasjo potreben obnove in 

utrditve. O tem je obveščena občinska uprava, opravljen je bil tudi ogled.   

Odgovor: Zavedamo se, da po cestah – tudi lokalnih - poteka vedno več prometa kar 
posledično pomeni vedno večjo obremenitev vozišč in potrebo po sanaciji obstoječih 
podpornih zidov oziroma izgradnji le teh, kjer zidov ni. Ocena predvidenih  stroškov za izvedbo 
omenjenega zelo dolgega podpornega zidu je bila podana v predlog proračuna za 2018 
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oziroma za v NRP. Sicer pa na podlagi ogleda na terenu strokovne službe koncesionarja za 
vzdrževanje občinskih cest in občinske uprave menijo, da je izgradnja omenjenega 
podpornega zidu potrebna, ni pa  tako zelo nujna. Vsekakor pa je odvisna od zagotovitve 
finančnih sredstev.   
Odgovor pripravil(a): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije  
 
Svetnik Boris Rebec je glede pobude, ki jo je podal na zadnji seji: 

“Pobuda za ureditev odstavnega pasu pri vojašnici v Pivki, kjer je odcep za Veliko Pristavo, 

ker bi prispeval k zmanjšanju števila prometnih nesreč (pretežno z gmotno škodo), ki se zgodijo 

na tem cestnem odseku. Meni, da so povodi za nesreče razstavljeni eksponati vojašnice (tanki). 

Podal je pobudo, da se vojašnico pozove, da tanke umakne oz. jih prestavi stran od ceste.«, 

in glede na naslednji prejeti odgovor: 

»Občina Pivka bo zaprosila za podatke o številu prometnih nesrečah Policijo. V kolikor bodo 

podatki o številu prometnih nesreč resnični, bomo zadevo predali na Direkcijo RS za 

infrastrukturo, katera je pristojna za upravljanje državnih cest.”, 

povedal, da je bil najbrž napačno razumljen. 

Nadalje je povedal, da je bilo na tem cestnem odseku veliko število prometnih nesreč, vendar 
jih udeleženci uredijo brez vednosti policije, zato podatek o številu prometnih nesreč ne bo 
zadosten za začetek postopka ureditve zavijalenga pasu. Njegova pobuda je bila mišljena 
tako, da se vojašnico pozove, da umakne tanke stran od ceste.  

 
Odgovor: V nadaljevanju posredujemo odgovor Policije kateri se nanaša na križišče za Veliko 
Pristavo (tudi na problematiko tankov) in na križišče za Šmihel. 
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Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 
 
Svetnik Boris Rebec je opozoril na ureditev novih parkirišč na Postojnski cesti v Pivki. Meni, 
da je med mesti predvidenimi za zasaditev dreves premalo prostora, da bi bilo mogoče 
parkirati dva avtomobila.  
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Odgovor: Avtomobili ne smejo biti parkirani tik do robnika, saj s svojim prednjim delom 
zasedejo pločnik, kar onemogoča srečevanje pešcev na pločniku. V kolikor avtomobili 
parkirajo do otoka  za drevesa, je dovolj prostora za parkiranje dveh vozil. Predvidena je tudi 
označitev parkirnih mest. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 
Svetnik Boris Rebec je glede na dane pobude, da se uredi novo igrišče v delu Pivke – 
Radohova vas, da se zasadi drevesa, da se uredi zidove ter uredi zelenice, vse po mestu 
Pivka, opozoril, da je potrebno urejate zadeve tudi po vaseh in ne le v Pivki.  
 
Odgovor: V skladu z Odlokom o urejanju, vzdrževanju in čiščenju javnih zelenih površin na 
območju občine Pivka (Uradni list RS, št. 112/09) zagotavlja urejanje javnih zelenih površin v 
območju naselja Pivka javno podjetje, v drugih naseljih v občini pa lahko zagotavljajo urejanje 
javnih zelenih površin pristojne vaške skupnosti in vaški predstavniki. Program urejanja javnih 
zelenih površin se od zadnje tretjine leta 2016 sprejema kot del proračuna občine. Sestavni del 
programa so lokacije, vrsta in frekvenca del. Lokacije se pretežno nanašajo na mesto Pivka, 
nekaj pa jih je tudi po ostalih naseljih. Konkretne predloge prosim posredovati  občinski upravi 
do priprave predloga proračuna za leto 2018.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe 
 
Svetnik Boris Rebec je glede predvidene postavite ležečega policaja pred podružnico 
Osnovne šole v Šmihelu povedal, da bodo na ta način kaznovani predvsem vaščani Narina, k 
umirjanju prometa pa ne bo veliko pripomogel. Meni, da bi ga bilo potrebno postaviti  moral ali  
prej ali malce kasneje na cesti, ne pa tik pred šolo. 
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da so največje hitrosti iz 
smeri Narin – Šmihel. Iz smeri Nadanje selo pa je že postavljen prometni znak stop.  
 
Odgovor: Pri tem ne gre za kaznovanje voznikov, temveč za varnost učencev podružnične 
osnovne šole v Šmihelu, katero obiskujejo učenci nižjih razredov. Grbina je postavljena tik 
pred vhodom v OŠ in na prehodu za pešce med avtobusnima postajališčema, katera v večji 
meri služi avtobusnim prevozom otrok, zato menimo, da je lokacija primerna. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 

 
 
 
 
 

Pivka, 7.11.2017     Župan  
       Robert Smrdelj l.r. 

 
 


