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Odgovori na pobude in vprašanja
iz 22. seje Občinskega sveta Občine Pivka dne 21.6.2018

Svetnik Edvard Štavar je podal pobudo, da se v Zagorju izvede preplastitev dela ceste cca 52 m2 pri gostinskem lokalu. Le ta je potrebna zaradi pred časom izgrajenega
kanalizacijskega omrežja, cesta pa takrat ni bila obnovljena.
Direktorica občinske uprave Mihaela je na seji povedala, da znaša ocena stroškov za
izvedbo nujnih vzdrževalnih del na lokalnih cestah za prihodnja tri leta cca 1 mio €.
Odgovor: Predlog je dodan v nabor potrebnih preplastitev za leto 2019.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
Svetnik Jadran Brožič je ponovno posredoval vprašanje kdaj bo Občina zagotovila
muldo za preplastitev ceste v šmihelski dolini.
Direktorica občinske uprave Mihaela je na seji povedala, da so dela že predvidena v
okviru dane obrazložitve k prejšnji pobudi.
Odgovor: Predlog je dodan v nabor potrebnih preplastitev za leto 2019.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
Svetnik Luka Kaluža je podal pobudo, da se izvede ogled tudi stanja na cesti NarinŠmihel, nasproti cerkve sv. Jakoba. Potok, ki teče mimo, spodjeda cestišče.
Odgovor: Z vaško skupnostjo in koncesionarjem lokalnih cest je predviden ogled na terenu v
drugem tednu.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
Svetnica Jožica Šuštaršič je povedala, da se je na cesti, ki pelje iz Pivške strani v
Radohovo vas, pred časom odstranilo ogledalo, ker se je izdelovalo škarpo. Podala je
pobudo, da se ogledalo namesti nazaj.
Odgovor: Ogledalo je bilo odstranjeno v sklopu Rekonstrukcije Snežniške ceste. Ker gre za
državno cesto je postavitev ogledala v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo. V kolikor se
bo na Komisijskem pregledu izvedenih del s strani strokovnih oseb ugotovilo, da je ogledalo
potrebno, ga bo izvajalec namestil nazaj.
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost
Svetnica Majda Žužek je podala naslednje pobude (tudi v pisni obliki):
1. Snežniška cesta zaključek del
Stanovalci ob Snežniški cesti se s hvaležnostjo veselimo nove pridobitve v našem
prostoru. Pločnik, kolesarska in vsa dela, ki so dokončana so velik doprinos k varnosti in
urejenosti prostora ob vstopu v naše mesto. Menim, da bo ta urejenost prostora vplivala ne
le na lokalni ravni, pač pa tudi na ravni doprinosa na turističnem področju.
Nekaj del je še nedokončanih:
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Prehodi za pešce še niso začrtani, ograje še niso postavljene.
Posebej pa opozarjam na postavitev odvodnjavanja na mestu, kjer je konec asfalta in teče
voda iz hriba. Ob močnem deževju nanaša velike količine kamenja na cesto.
Odgovor: Dela 21.06.2018 še niso bila zaključena. Izvajalec del je vsa dela zaključil do
konec meseca junija 2018. Trenutno odpravlja še nekatere pomanjkljivosti ugotovljene na
kvalitetnem pregledu, kar pa ne vpliva na promet ter na varnost udeležencev.
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost
1.1. Zaradi velikih hitrosti prometnih udeležencev, prosimo za kontrolo prometa in
postavitev merilnika hitrosti.
1.2. Na Snežniški cesti, nasproti Ajde, še vedno niso podrli suhih dreves, ki pa so
nevarna za pešce in prometne udeležence!
Rezultati meritev hitrosti s strani MIR na Snežniški cesti med križiščem za Klenik in koncem
naselja Pivka:
DATUM in ČAS

SKUPNO VOZIL
TV / OV

PREKORAČITEV
TV / OV

07.07.2018
09:20 – 10:20

POVPREČNA HITROST VOZIL
TV:

31/448

0/14

13.07.2018
16:00 – 17:00
37/428

0/16

14.07.2018
09:10 – 10:10
21/433

1/11

15.07.2018
15:45 – 16:45
16/418

0/13

42 km/h

OV:

47 km/h

TV:

38 km/h

OV:

50 km/h

TV:

46 km/h

OV:

50 km/h

TV:

43 km/h

OV:

47 km/h

PREK:
PREK:
km/h
PREK:
PREK:
km/h
PREK:
km/h
PREK:
km/h
PREK:
km/h
PREK:
km/h

/ km/h
70
/ km/h
71
71
70
/
73

Odgovor: Meritve hitrosti so naročene tudi za september.
Suha drevesa na Snežniški cesti so bila odstranjena.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
2. Športno igrišče Radohova:
Kako je z dokumenti za pripravo igrišča, ki ga že nekaj časa pričakujemo?
Župan Rober Smrdelj je na seji predalgal, da se člane agrarne skupnosti motivira, da
podprejo predlog razdelitve, ki ga je Občina Pivka predlagala. Sodišče je razdelitev
naredila, vendar za Občino ni ugodna, ker je eno parcelno številko potrebno za izgradnjo
obvoznice izpustilo, zato je Občina podala pritožbo. Pritožbo je možno zaobiti, v kolikor
člani podpišejo dogovor. Povedal je, da je predvideno, da Občina pripravi dogovor in ga
pošlje članom v podpis.
Svetnica Majda Žužek in svetnik Ernest Margon, kot predsednik TS Pivka, sta
povedala, da bosta govorila z člani agrarne skupnosti.
Svetnik N.Si Ernest Margon je podal naslednje pobude (tudi v pisni obliki):
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1. Dostop avtobusov na Šilentabor - ponovno
Seveda z dogovorom nisem zadovoljen. Pričakoval bi, da se bo v problematiko vključilo
Turistično društvo Pivka, pa tudi odbor OS za gospodarstvo, saj gre za turizem v naši občini
in vsak tudi majhen korak k izboljšanju turistične ponudbe bi moral biti pozdravljen kot
dobrodošel. Morali pa bi tudi v delih lokalne skupnosti oceniti, ali gre za skupni interes.
Odgovor: Pripravljamo predlog dogovora za ureditev skupnih zadev z Agrarno skupnostjo
Zagorje.
Odgovor pripravil(a): Mihaela Smrdel
2. Vodomet - fontana pri Krpanovem domu
Več občanov me je opozorilo na neustrezno ureditev vodometa, ki vodo šprica naokoli, tako
da v krogu nameščene klopi niso uporabne za posedanje. Potrebno bi bilo urediti vodomet,
da voda nebi pršela naokrog.
Odgovor: Fontana je bila sanirana spomladi. Še vedno prihaja do pršenja vode, zato bo
dodatno nameščena še mreža v zgornji posodi.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
3. Prisotnost članov delovnih teles občinskega sveta na sejah
Predlagam, da občinska uprava do naslednje seje pripravi poročilo občinskemu svetu o
prisotnosti na sejah delovnih teles občinskega sveta /odbori, komisije/ na sejah v tem
mandatu.
Na seji je bilo dogovorjeno, da se podatke pripravi zgolj statistično in ne poimensko. Namen
je, da se ugotovi prisotnost oz. pogostost neprisotnosti članov na sejah.
Odgovor: Prisotnost članov na seja pristojnih delovnih teles Občinskega sveta Občine v
Pivka v mandatu 2014-2018 je bila naslednja:
št.
Ime pristojnega delovnega telesa št. rednih izrednih
OS OP
sej
sej

št.
koresp.
sej

št.
članov

št. odsotnost na sejah (opravičena in
neopravičena skupaj)

1

5

Nadzorni odbor

16

Odbor za varstvo okolja

21

4

7

Odbor za družbene dejavnosti

25

1

7

Odbor za gospodarstvo in obrt

17

1

7

Odbor za finance in proračun
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo,
razvoj podeželja in turizem
Odbor za komunalne dejavnosti in
urejanje prostora
Komisija za mandatna vprašanja
volitve in imenovanja
Komisija za sodelovanje s
pobratenimi občinami

21

0

5

24

1

7

25

2

7

3 člani 1x, 1 član 2x, 1 član 3x
2 člana 0x (1član predhodnik 0x), 2 člana po 3x, 2
člana po 4x, 1 član 13x
2 člana 0x, 1 član 1x, 2 člana po 4x, 1 član 12x, 1
član 21x
1 član 0x, 1 član 1x, 1 član 2x, 2 člana 3x, 1 član
6x, 1 član 8x
1 član 0x (predhodni član 5x), 2 člana 1x, 1 člana
4x, 1 člana 6x,
1 član 1x, 1 član 3x, 2 člana 5x, 1 član 6x, 1 član
8x, 1 član 9x
1 član 0x (predhodnik 0x),1 član 3x, 2 člana 4x, 1
član 6x, 1 član 8x, 1 člana 16x

13

1

5

3 člani 0x, 1 član 1x, 1 član 4x

3

0

7

3 člani 3x, 2 člana po 2x

Odgovor pripravil(a): Jana Lemut, višja svetovalka za stanovanjsko področje, poslovne
prostore in splošne zadeve
________________________________________________________________________
13-4

Občina Pivka

23. seja občinskega sveta

4. Pobuda za združitev prve in druge faze izgradnje obvoznice Pivke
Vse kaže, da bo prva faza obvoznice (podvoz Hrastje - predor Kerin – krožišče na Snežniški)
v bližnji prihodnosti uresničena, vprašanje pa je, kdaj bo druga faza. Glede na neprimerljivo
manjši finančni zalogaj za drugo fazo predlagam, da se prouči možnost pritiska na državo,
da bi poskušali združiti obe fazi, če to ni mogoče pa vsaj zavezati državo, da se druga faza
zgradi v primernem roku po prvi. Promet bo namreč po realizaciji prve faze še naprej potekal
skozi dobršen del Pivke, celo povečan bo, saj bo do krožišča ves promet v smeri Ilirske
Bistrice združen. Razmislek o pritisku /z argumenti, ki so vedno bolj utemeljeni glede na
izjemno povečan tovorni promet/ je na mestu in predlagam skupno odločitev v tem smislu.
Odgovor: Z državo občina dobro sodeluje in izvaja se kar nekaj investicij na državnih
cestah. Za prvo fazo izgradnje Obvoznice je vse pripravljeno za izvedbo, zagotoviti je
potrebno če proračunska sredstva v državnem proračunu, za kar si bo prizadevala tudi
občina. Za II. fazo pa je potrebno sprejeti OPPN.
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost
5. Nevarni odpadki podjetja Javor Pivka ostajajo
Krajani Pivke smo z zadovoljstvom sprejeli novico, da je bilo v aprilu in maju odstranjenih
dobrih 800 ton pepela, kar je dobra polovica na prostem odloženega pepela. Žal je to le del
ekološke grožnje našemu kraju, saj je polovica še ostala,. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da se
ni prav nič premaknilo glede odstranitve nevarnega skladišča sodov z lepili in ostanki
tesnilne mase. Prav ta potencialna nevarnost za krajane, pa tudi za našo podtalnico,
povzroča veliko skrb.
Odgovor: Po informacijah, ki jih imamo, se inšpekcijski postopek nadaljuje z izdajanjem
upravnih odločb
Odgovor pripravil(a): Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine
Svetnik Ernest Margon je na seji podal pobudo, da se uredi odvodnjavanje na cesti, ki
pelje iz Hrastja na Primož. Po zadnjem neurju je bilo veliko peska ob vznožju ceste.
Odgovor: Gre za priključevanje kategorizirane gozdna cesta 050513 na G1-6. Pobuda je
bila v reševanje posredovana pristojnim.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe
Svetnik Ernest Margon je podal pobudo, da na panojih ob Postojnski cesti rezervira
prostor za obešanje plakatov ob letošnjih lokalnih volitvah.
Odgovor: Pobuda je vsekakor smiselna, vendar pa nam lastnik panojev sam določi in
ponudi lokacije, ki nam jih lahko odstopi. Odvisno seveda od števila prostih površin, saj so
panoji zasedeni po več mesecev naprej. Lokacije odstopi brezplačno. Vsekakor se trudijo,
da nam lahko zagotovijo ustrezne površine, ki jih potem ponudimo kot brezplačna plakatna
mesta, kar je za občino zelo dobrodošlo. So pa vsi panoji dobro vidni iz javnih površin, saj so
vsi locirani ob državnih cestah.
Odgovor pripravil(a): Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine
Svetnik Boris Rebec je podal pobudo, da se na križišču v Šmihelu postavi ogledala na obe
strani ceste. Ne glede na to ali pripelješ iz smeri Šmihel ali iz smeri Nadnje selo je zelo slab
razgled po cestišču.
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Župan Rober Smrdelj je na seji povedal, da bo pobudo proučila Komisija za tehnično
urejanje prometa.
Odgovor: Preglednost križišča bo na terenu preveril koncesionar lokalnih cest.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske
javne službe

Pivka, 12.9.2018

Župan
Robert Smrdelj l.r.
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