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Odgovori na pobude in vprašanja
iz 19. seje Občinskega sveta Občine Pivka dne 21.12.2017
Svetnik NSi – krščanski demokrati Pivka Ernest Margon je podal naslednje pobude
(tudi v pisni obliki):
1. PROBLEMATIKA ODPADKOV JAVOR PIVKA
Bo JAVOR novi Kemis? Tak je bil naslov Studia ob 17. h na prvem programu Radia
Slovenija. Od strokovnjakov in politikov smo slišali marsikaj. Tako smo slišali zastrašujoče
podatke o tonah odpadnih lepil, nekaj deset tonah odpadnega pepela in zloglasnih sodih z
ostanki lakov, lazur, odpadnih olj, pa tudi o vsebnost radioaktivnih elementov, težkih kovin…
pa tudi pivški burji, ki »žalostno« raznaša delce po zraku. Posledično bi lahko ugotavljali
najbrž tudi porast bolezni, npr. bronhitisa. Menda bo zaradi tovrstne problematike
spremenjen Zakon o varstvu okolja… V imenu iniciativnega odbora za ustanovitev Civilne
iniciative sprašujem, ali porozno kraško zemljišče ni ogroženo oziroma ali niso ogroženi naši
vodni viri, saj se vse menda nekam steka. Veliko je bilo tudi govora o tem ali so odpadki
nevarni ali niso. To bi vendar morale ustrezne inšpekcijske službe že ugotoviti. Ali bo
ukrepanje res šele ob morebitni katastrofi in evakuaciji dobršnega dela prebivalcev
Pivke, da o onesnaženju in uničenju pitne vode ne govorimo? Kako smo pripravljeni
na to kot občina in družba – država? Vsi dobro poznamo pregovor »Po toči zvoniti je
prepozno.«
Odgovor: Stečajna upraviteljica podjetja Javor vezane plošče d.o.o. je v mesecu februarju
2018 z izbranim ponudnikom, pristopila k sklenitvi pogodbe za odvoz dela odpadkov in s tem
realizacijo obveznosti stečajnega dolžnika iz odločbe Ministrstva za okolje in prostor z dne
17.12.2013. O tem so poročali tudi mediji. Glede odpadkov matične družbe pa se po
razveljaviti inšpekcijske odločbe, inšpekcijski postopek nadaljuje.
Odgovor pripravil(a): Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine
2. PROMETNA PROBLEMATIKA
Na priključku ceste pri Merkatorju še ni nameščen znak STOP, ki je tu nujen, saj gre za
priključek na glavno državno cesto.
Odgovor: Manjkajoči prometni znak je bil postavljen.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
Slabo pregledno je križišče na cesti – Ulici Pot na Orlek in sicer, kjer se priključi na to cesta
od Merkatorja oziroma cesta, ki vodi mimo Tapetništva Žele. Iz smeri Tapetništva Žele
voznik zapelje na »prednostno cesto« in zapre pot, ker ni pregledno, vozniku, ki vozi po ulici
od Vrtca Mavrica. Nujen je ogled in iskanje ustrezne rešitve s prometno signalizacijo. Kritične
situacije so pogoste tudi na drugi strani ceste mimo Tapetništva, ki se priključi na Pot k
Studencu. Vedno več je namreč prometa v smer in iz smeri Vrtca Vetrnica po tej cesti /Ulica
Pot k Studencu in ulica Pot na Orlek/.
Odgovor: Občinska uprava bo pripravila predlog prometne signalizacije na vseh treh
križiščih javnih poti na območju Pivka-vaško jedro: Pot na Orlek, Pot k studencu in nove
kategorizirane ceste proti Mercatorju ter ga posredovala Komisiji za tehnično urejanje
prometa, načrtovana seja 4. april 2018.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
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Na predlog občanov podajam naslednje tri predloge:
1. Komisija za tehnično urejanje prometa naj si ogleda tudi križišče pri Kavarni in predlaga
rešitve, menda je tudi že iz Agencije za varnost prometa prišla nova predlagana rešitev za
voznike, ki pripeljejo iz smeri železniške postaje in »zavijajo« na Javorniško cesto (Trnje) ter
imajo po logiki prednost pred vozili iz smeri Knežaka. S talnimi oznakami je potrebno
zagotoviti prosto prevoznost voznikom,ki pripečljejo po prednostni cesti iz smeri železniške
postaje in zavijaj oz. peljejo naravnost na Javorniško oz. smer Trnje
Odgovor: S strani Javne agencije RS za varnost prometa, Sektorja za razvoj in koordinacijo
varnosti cestnega prometa smo prejeli mnenje glede pravila vožnje skozi predmetno križišče.
Predlog bo obravnavala Komisija za tehnično urejanje prometa, načrtovana seja 4. april
2018.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
2.Povezano z zgornjim je tudi vprašanje varnosti prehoda iz Javorniške na Kolodvorsko
cesto preko Snežniške ceste. Problem je preglednost oz. vidnost prihajajočih vozil iz smeri
Radohove. Predlagam ogled, k večji varnosti pešcev bi pripomogla namestitev svetlobnih
odsevnikov v sam prehod.
Odgovor: Predlog bo obravnavala in na terenu preverila Komisija za tehnično urejanje
prometa, načrtovana seja 4. april 2018.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
3. Več občanov me je opozorilo na slabo stanje parkirišča – počivališča pred železniškim
nadvozom v Hrastju. Tu občasno parkira večje število vozil tudi kamionov. Ustavijo se zaradi
počitka, ogleda PVZ ali Primoža. To parkirišče služi tudi ob večjih prireditvah v organizaciji
PVZ-ja. V poletnem času, je gotovo ena WC kabina premalo. Prostor za počitek in parkiranje
je urejen. Sama vozna površina, uvoz iz smeri postaje, je v zelo slabem stanju, iz vozne
površine štrlijo že kamni. Potrebno bi bilo z robniki razmejiti vozno površino in parkirišče ter
zelenico, če jo želimo ohraniti, pa tudi videz urejenosti ni nepomemben. Pogosto se, zlasti v
sezoni parkira po zelenici. Nekatere predele, kjer se zadržuje voda, bi bilo potrebno tudi
zasuti. Vozno površino bi bilo treba zravnati, morda asfaltirati in zelenico urediti z robniki.
Odgovor: S strani občinske uprave je pripravljen predlog za ureditev počivališča v Hrastju:
ureditev povoznih površin v frezancu ter ureditev in zatravitev vzdolžnih grbin med povoznimi
in zelenimi površinami ter deloma zasaditev z grmovnicami. Dela na zelenih površinah bodo
izvedena v spomladanskem času, zaključni sloj frezanca pa pred poletno sezono.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
4. Na odgovor glede prehoda za pešce posredujem pripombo vaščanov, ki so prebrali
odgovor na postavljeno pobudo:
»Vaščani še nismo opazili, da bi redarstvo merilo hitrost v Drskovčah v jutranjem času od 6.
do 7. ure v času šolske sezone (meritve so dopoldne in popoldne in to predvsem v času
turistične sezone).
Očitno občini Pivka ni pomembna varnost otrok. Menimo, da postavitev svetlobnega traku ne
bi bil tako velik strošek za občino, nam pa bi to predstavljalo sigurno večjo varnost
predvsem v zimskem času.«
Pridružujem se predlogu in menim, da bi namestitev svetlobnih teles v prehod izboljšala
prometno varnost na tem mestu.
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Odgovor: Predlog za namestitev svetlobnih teles v prehod za pešce bo po opravljenih
meritvah hitrosti obravnavala Komisija za tehnično urejanje prometa, načrtovana seja 4. april
2018.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
5. V zadnjem času opažamo večje število kaznivih dejanj – vlomov v stanovanjske objekte in
povzročitev premoženjske škode, tako npr. v Pivki, Košani in Petelinjah. Ugotovitev, da se
varnostna situacija slabša je na dlani. Naša pobuda za stalno prisotnost policije v Pivki,
trenutno je glede tega aktualen le obvestilni znak na Snežniški cesti (Policija 150 m), pa je še
toliko bolj utemeljena. Ne bi bilo odveč sklicati svete vaških in trške skupnosti in preko njih
opozoriti občane na pozornost in sosedsko pomoč v smislu opazovanja dogajanja v naseljih
(npr. neznana vozila ipd.) in nadzora objektov v odsotnosti lastnikov. Glede na nastale
razmere bi bil koristen tudi sklic sosveta Policijske postaje Postojna in Občine Pivka.
Odgovor: Župan Občine Pivka je sklical sejo sosveta Policijske postaje Postojna in Občine
Pivka dne 15.02.2018. Predstavitev dela policije in stanje na področju kaznivih dejanj v
občini je predstavil komandir policijske postaje Postojna Bojan Žolger. Člani so razpravljali
tudi o področju prekrškov na cesti, problematiki parkiranja pri Zdravstveni postaji Pivka in ob
Petrolu, javnem redu in miru ter drugi aktualni problematiki.
Odgovor pripravil(a): Jana Lemut, višja svetovalka za stanovanjsko področje, poslovne
prostore in splošne zadeve
Svetnica Majda Žužek je podala naslednje pobude in vprašanja (tudi v pisni obliki):
1.
Problem razkladanja na železniški postaji v Pivki je tako velik, da bi bilo
potrebno razmišljat o umiku iz Pivke. Obstaja lokacija pri Tovarni krmil. Tam je že
železniški tir in prostor. S tem bi rešili tudi promet: naložen tovornjak mora namreč, zaradi
tehtanja, prevoziti pot: industrijska cona – Pivka in po raztovarjanju ponovno Pivka –
industrijska cona.
Odgovor: Občina Pivka je v preteklosti že preverjala možnosti za ureditev območja za
pretovor surovin pri Tovarni krmil, v sodelovanju s podjetjem Pivka d.d. in Slovenskimi
železnicami, navedeno območje pa je s spremembo OPN, že predvideno za izvajanje
prometno-logističnih dejavnosti. Ker gre za obsežen infrastrukturni projekt, bomo v prihodnje
za realizacijo poskušali pridobiti sredstva za njegovo izvedbo.
Odgovor pripravil(a): Boštjan Glažar LPC
2.
Otroci osnovne šole- vozači prihajajo z javnim prevozom v šolo že ob 7:15;
pouk pa pričenja ob 8:15. Ta čas je postal problematičen. Starši se pritožujejo, da otroci
ne smejo v šolo, zato hodijo celo v lokale in se sicer potepajo po Pivki. Potreben je dogovor z
vodstvom šole.
Jana Knafelc Strle je na seji povedala, da so osnovne šole glede šolskih prevozov
zahtevale, da se vse prihode avtobusov v Pivko organizira tako, da lahko otroci pridejo v šolo
do 7.25 ure, ker takrat začnejo predure v višjih razredih ter interesne dejavnosti. Otrokom iz
nižjih razredov, ki nimajo interesnih dejavnosti je na razpolago jutranje varstvo, otrokom iz
višjih razredov pa sta na razpolago dve učilnici s prisotnostjo dežurnega učitelja, kjer se
lahko otroci družijo, delajo domače naloge, itd.
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji povedala, da je bilo teh primerov
zadrževanja otrok v lokalih v mesecu septembru bistveno več kot danes, ker ni bilo še
predur in interesnih dejavnosti. Zadeva se je umirila z začetkom oktobra, ko so se urniki
dokončno dopolnili in uredili.
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Svetnica je povedala, da je bila seznanjena, da naj bi v učilnicah z zagotovljenim
dežurnim učiteljem, le tega ne bilo. Otroci, da pustijo v učilnici torbo in so potem brez
nadzora.
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je na seji predlagala, da se zadevo izpostavi
na Svetu zavoda ali pri vodstvu šole.
Odgovor: Vsebina je bila obravnavana na svetu staršev, vodstvo šole in svet staršev so se
dogovorili za vključevanje otrok v interesne dejavnosti in proste učilnice, ki jih imajo otroci na
razpolago za učenje in opravljanje nalog. Šola vztraja na spremenjenem urniku, saj ga je
prilagodila glede na zahteve ministrstva.
Odgovor pripravil(a): Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve
3.
Javor in problematika odpadkov. Kdaj bo sklican odbor glede tega velikega
ekološkega problema?
Odgovor: V skladu z 72. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS,
št. 95/99, 55/06, 29/07, 7/11, 52/12 in 101/13) seje delovnih teles sklicujejo predsedniki
odborov.
Odgovor pripravil(a): Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine
Svetnik Pavel Sedmak je podal pobudo, da se na novo uredi javno razsvetljavo pri
novogradnjah in sicer pri hišni številki Velika Pristava 16c ter na koncu Nadanjega sela, ko
pelje cesta za Šmihel.
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, ena izmed njih je predvidena na
lokaciji Velika Pristava 16c. Tudi dograditev svetilk v Nadanjem selu je vključena v popis
dodatnih lokacij.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
Svetnik Pavel Sedmak je podal pobudo, da se preveri ali drži informacija, da se na odpadu
v Veliki Pristavi dogaja, da stiskalnica stiska cel avtomobil, vključno z odpadnimi olje, katero
nato odteče v podtalnico.
Emanuela Lenarčič je na seji povedala, da je pristojna inšpekcijska služba lastniku odpada
izdala odločbo, da odstrani vse odpadke na tem območju in sicer do 31.12.2017.
Odgovor: Občina Pivka je na inšpekcijo za varstvo okolja naslovila dopis, z opozorilom, da
odpadki do postavljenega roka, to je do 31.12.2017 še niso bili odstranjeni ter poziv za izrek
takih ukrepov, ki bodo omogočili dosego namena iz inšpekcijske odločbe oz. izvršitev vseh
izrečenih inšpekcijskih ukrepov. Ukrepe na terenu preverja tudi pristojna inšpekcijska služba.
Odgovor pripravil(a): Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine

Pivka, 19.3.2018

Župan
Robert Smrdelj l.r.
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