Občina Pivka

24. seja Občinskega sveta

Gradivo k točki 9
Pobude in vprašanja svetnikov
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Odgovori na pobude in vprašanja
iz 23. seje Občinskega sveta Občine Pivka dne 20.9.2018

Svetnica Irena Sušelj Šajn je vprašala kdaj se bo začela sanacija ceste Trnje-Klenik, glede na
to, da je postopek izbire izvajalca zključen in pogodba o izvedbi del že podpisana.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je v občini trenutno odprtih 5 gradbišč, zato bo
potrebno malce počakati na izvedbo asfaltiranja, zaradi pomanjkanja asfalterskih skupin.
Odgovor: Dne 03.08.2018 je bila z izvajalcem podpisna pogodba za izvedbo, uvedba v delo je bila
06.08.2018. Rok dokončanja del po pogodbi je 4 mesece od uvedbe v delo. Izvajalec je pripravil
terminski plan. Po terminskem planu je izvedba del v Trnju predvidena konec meseca oktobra.
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost
Svetnica Irena Sušelj Šajn je vprašala kdaj bo izvedena dodatna javna razsvetljava na tem istem
cestnem odseku.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je predvidena izvedba neke začasne ureditve javne
razsvetljave, ker je za kasneje predvidena celovita obnova javne razsvetljave.
Odgovor: V sklopu krpanja ceste je predvidena izgradnja cevne kanalizacije brez elektro kablov
ter kandelabrov samo na zgodnjem delu vasi od hišne številke Trnje 122 do hišne številke Trnje
119.
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost
Svetnica Suzana Vodopivec je povedala, da so jo občani obvestili, da jaški na Radohovski cesti
ropotajo.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se bo uveljavljalo garancijo za izvedbo del.
Odgovor: Pokrove smo preverili na terenu, vendar pri nobenem nismo zaznali ropota. Svetnico
naprošamo, da nas obvesti kateri pokrovi ropotajo, da lahko naročimo izvajalcu sanacijo.
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost
Svetnik Edvard Štavar je spomnil na ugotovitve, ki jih je leta 2016 dognala Komisija za
povečanje lokalne samooskrbe v javnih zavodih, glede nabave hrane za otroke OŠ Pivka in OŠ
Košane. Meni, da je stanje danes le še slabše oz. da otroci jedo vedno manj lokalno pridelane
hrane. Podal je pobudo, da se skuša povečati odstotek nabave lokalno pridelane hrane.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se bo pridobilo poročilo glede oskrbe hrane v šolah.
Odgovor: Obema zavodoma OŠ Pivka in OŠ Košana smo naročili kratko poročilo o deležu in vrsti
lokalno pridelane hrane. Poročila bodo podana na seji.
Odgovor pripravil(a): Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti in splošne
zadeve
Svetnik Edvard Štavar je povedal, da iz smeri Pivke, ko prideš v Zagorje, stoji označevalna tabla
»Zagorje« pred cesto za Grad Kalec. Večkrat so že vozniki oznako napačno razumeli, zavili za
grad in potem obračali na makadamski cesti, tudi vozniki avtobusov.
Podal je pobudo, da se tablo premesti.
Odgovor: Na DRSI je bila poslana pobuda za razrešitev opisane problematike.
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Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske javne
službe
Svetnica Ester Maver je podala pobudo, da se po odcepu za naselje Kal, iz smeri Pivka, na
glavno cesto namesti označevalno tablo »Hrvaška«. Tujci namreč pogosto zaidejo v naselje Kal.
Odgovor: Na DRSI je bila poslana pobuda za razrešitev opisane problematike.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske javne
službe
Svetnik Jadran Brožič je vprašal ali je v okviru aktualnega programa, v katerem se izvajajo
rekonstrukcije cest v občini Pivka, vključena tudi sanacija ceste, ki pelje v Veliko Pristavo, na kateri
je problem, da mulda zahaja na cesto iz obeh strani.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da ne. Pripravilo se je nabor vseh cest predvidenih za
rekonstrukcijo, vključno s cesto za Veliko Pristavo, naredilo oceno stroškov in objavilo javni razpis.
Na podlagi prejetih ponudb je bilo ugotovljeno, da je bila ocena stroškov za 40% nižja od prejetih
ponudb. Občina je javni razpis razveljavila, ponovno pripravila popis cest za rekonstrukcijo, vendar
z zoženim naborom. Dela po sklenjeni pogodbi morajo biti zaključena najkasneje do 4.11.2018.
Predvideno je, da se preostale ceste, ceste si niso bile vključene v prvi sklop, sanira v letu 2019.
Odgovor: Ureditev tega dela cestišča načrtujemo za prihodnje leto.
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost
Svetnica Katarina Zafran je vprašala v kakšni fazi je postopek odkupa zemljišč v lasti Agrarne
skupnosti, za namen ureditve igrišča v Radohovi vasi.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je Občina Pivka vložila pritožbo na odločitev
pristojnega sodišča v zadevi sodnega postopka razmejitve.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da bo občinska strokovna služba lastnike pozvala, da podpišejo
izjavo, da soglašajo s predlogom pritožbe Občine Pivka. Izjave se bo predalo sodišču. O zadevi bo
odločalo sodišče.
Odgovor: Kot je bilo že večkrat povedano, je bila s strani Občine vložena pritožba zoper odločitev
sodišča v postopku razdružitve premoženja Agrarne skupnosti Radohova vas. Pritožba se nanaša
na nepremičnino, ki je za izgradnjo obvoznice nujno potrebna, in za katero je Občina v postopku
tudi vseskozi predlagala, da postane last Občine Pivka, vendar je sodišče odločilo, da ta
nepremičnina ostane v lasti Agrarne skupnosti. Glede nadaljnjih predvidenih aktivnosti v zvezi s
pritožbo, je bilo povedano že na seji in je razvidno iz gornjega odgovora župana.
Odgovor pripravil(a): Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine
Svetnica Jožica Šuštaršič je vprašala ali je sanirana cesta pri Šincu, pri gostilni, v Zagorju.
Odgovor: V sklopu pogodbe Preplastitve občinskih cest v letu 2018 ni predvidena sanacija ceste v
Zagorju.
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost
Svetnica Jožica Šuštaršič je povedala, da se ob dežju usuva pesek iz desne bankine na cesti, ki
pelje iz Drskovč prosti Parju.
Odgovor: Pripomba je bila poslana v reševanje koncesionarju državnih cest CPK d.d..
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske javne
službe
Svetnica N.Si Majda Žužek je podala naslednje pobude in vprašanja, tudi v pisni obliki:
1: PROMET IN VARNOST:
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Izvoz Selce je nevaren odsek v naši občini. V kratkem obdobju sta bili dve prometni nesreči. V
občinskem planu je izgradnja odstavnega pasu. Zanima me, kdaj bo pričetek gradnje?
Odgovor: Direkcija RS za infrastrukturo je objavila javno naročilo za izbiro izvajalca izgradnje
zavijalnih pasov. Rok za odpiranje ponudb je 05.10.2018. Predviden pričetek del je po končanju
postopka izbire izvajalca in podpisu pogodbe.
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost
1.1.
Snežniška cesta, priključek na Kolodvorsko in cesto za Trnje. Prehod za pešce je zelo
nevaren, v megli in temi skoraj neviden.
Odgovor: Na DRSI je bila poslana pobuda za razrešitev opisane problematike
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske javne
službe
3:KULTURA
Kulturni dom Juršče je last občine in je v tem času obnovila okna. Za nas, ki v domu prirejamo
kulturne prireditve je to velika pridobitev in smo zanjo hvaležni. Kot predsednica KD pa prosim
občinsko upravo, da bi povabilo krovca, ki bi pregledal streho, ker se bojim, da pušča. S tem bi
preprečili dodatno škodo.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se bo zadevo preverilo.
Odgovor: Krovcu je naročeno, da bo temeljito pregledal kritino in obrobe na strehi KULTURNEGA
DOMA JURŠČE in podal poročilo. V kolikor bo zaznal mesta puščanja se bo streho lokalno
pokrpalo tako, da se prepreči puščanje.
Odgovor pripravil(a): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije
Svetnica Majda Žužek je povedala, da prostor predviden za otroško igrišče v Radohovi vasi služi
kot prostor za stare avtomobile, nastaja nek odpad.
Odgovor: Pripomba je bila poslana v reševanje Medobčinskemu inšpektoratu.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske javne
službe
Svetnik Pavel Sedmak je podal pobudo, da CPK popravi ograjo ob glavni cesti, ki je bila pred
turistično sezono obnovljena, vendar je zaradi prometnih nesreč na dveh mestih poškodovana – po
domače na »kolskem« ovinku.
Svetnik Jadran Brožič je povedal, da kot je seznanjen, mora škodo najprej zavarovalnica izterjati
od povzročitelja nesreče, šele nato koncesionar s temi sredstvi popravi škodo.
Odgovor: Izvajalec del bo poškodovano odbojno ograjo zamenjal pred komisijskim pregledom
izvedenih del.
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost
Svetnik Miha Smrdel je ponovno podal pobudo, da se direktorje javnih zavodov enkrat letno
povabi na sejo občinskega sveta, da podajo poročilo o delovanju zavoda in se tudi na ta način
svetnik seznanijo z delovanjem zavoda.
Odgovor: Predlagamo, da se praksa uvede z novim mandatom. Sicer je bilo v preteklih letih
praksa, da smo vabili na seje odborov za družbene dejavnosti.
Občinski svet bi moral sprejeti točne okvire za predstavitve (terminsko, vsebinsko idp.) da med
zavodi in predstavitvami ne bi prihajalo do razlik.
Odgovor pripravil(a): Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti in splošne
zadeve
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Svetnik Ernest Margon je podal naslednje pobude in vprašanja (tudi v pisni obliki):
1. POBUDA ZA SPREMEMBO OMEJITVE HITROSTI NA DELU PREČNE ULICE
Pobuda se nanaša na del Prečne ulice od odcepa k Krpanovem domu oz. pošti, mimo
avtobusnega postajališča do prehoda za pešce pri Vrtcu Mavrica oz. Škofovi hiši. Dosedanja
opredelitev tega območja kot območja umirjenega prometa s hitrostjo 10 km/h se je pokazala kot
neučinkovita, saj bi lahko le pobirali vozniška dovoljenja zaradi velikih prekoračitev hitrosti.
Smiselna bi bila sprememba omejitve hitrosti na 30km/h, kot je na delu od krožišča do odcepa za
Krpanov dom, saj je taka hitrost izmerljiva, občasne meritve hitrosti pa bi prispevale k dejanski
umiritvi hitrosti. Končni cilj pa je učinkovitost prometne ureditve.
Odgovor: Pobuda je bila posredovana Komisiji za tehnično urejanje prometa.
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske javne
službe
3. POHVALA ZA UREDITEV KOSOVELOVE ULICE /PODPORNI ZID.../, PA ŠE PRIPOMBA
Lepo se ureja brežino oz. podporni zid in deloma asfaltira na območju Kosovelove ulice, žal pa
ostaja neasfaltiran del v dolžini dobrih dvajset metrov, ki bo še naprej v makadamski varianti in
posebno moteč v suhem vremenu zaradi prahu. Nujno bi bilo čim prej še ta del asfaltirati.
Odgovor: V sklopu preplastitev občinskih cest za leto 2018 ta investicija ni predvidena. Predvideni
osek bomo načrtovali za urejanje v prihodnjem letu.
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost
4. POBUDA ZA ČIMPREJŠNJO REALIZACIJO IZGRADNJE CELOTNE OBVOZNICE PIVKE
Hvala za odgovor. 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. Potrebno bo
pritisniti tako občina kot tudi svetniške skupine v naslednjem mandatu občinskega sveta, posebej
tiste, ki imajo oz. bodo imele svoje strankarske centrale v vladi. Stanje na naših cestah je zaradi
tranzita nevzdržno in glede na neprimerljivo manjši finančni zalogaj za drugo fazo bi bilo nujno vsaj
zavezati državo, da se druga faza zgradi v primernem roku po prvi. Tovorni promet je na mestu in
zato kot prve odločitve novega občinskega sveta in župana po novembrskih lokalnih volitvah
predlagam skupno odločitev v tem smislu.
Odgovor: Občina pripravlja vso potrebno dokumentacijo in dogovore z državo za čim prejšnjo
izgradnjo Obvoznice.
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost
5. NEVARNI ODPADKI PODJETJA JAVOR PIVKA OSTAJAJO
Hvala za odgovor. 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. Glede
ostalega vemo, da se izdaja inšpekcijske odločbe, a več od tega ni storjeno in je ekološka grožnja
našemu kraju prisotna.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da nekaj odpadkov se je odpeljalo.
Povedal je tudi, da je prišlo do odkupa terjatev podjetja pri Banki Koper, kar je že vidno tudi v
zemljiški knjigi. Začet je postopek prisilne poravnave. Za naslednjo sejo je predvidena obravnava
sprememba odloka, ki določa prodajne postopke in gradbene posege na tem območju.
Odgovor: Kupec terjatev Banke Koper se s problematiko javorških odpadkov že resno in aktivno
ukvarja. Kljub temu, da se soočajo z velikim problemov predaje teh odpadkov ustreznim službam,
imajo že izdelan okvirni načrt za njihovo dokončno odstranitev. Po vsej verjetnosti bodo odpadke
odstranjevali postopoma.
Odgovor pripravil(a): Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine
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Svetnik Boris Rebec je vezano na predstavitve predstavnikov podjetij na sejah občinskega sveta,
ki sklenejo z občino koncesijsko ali neko drugo pogodbo na podlagi javnega razpisa, povedal, da je
na primeru predstavitve podjetja GVO , razvidno, da obljube dane na sejah, niso izpolnjene.
Predstavnik je takrat povedal, da je njihova odzivnost 4 ure, nakar se sedaj ugotavlja, na
konkretnem primeru v naselju Narin, da je odzivnost daljša od 5-ih mesecev.
Odgovor: Odgovor: V povezavi s podjetjem GVO d.o.o, ki upravlja z omrežjem OŠOEK Pivka so
se pojavile določene težave z odzivnostjo, vendar jih poskušamo sproti reševati z intenzivno
komunikacijo. Menimo da se bo navedena problematika sčasoma uredila, saj so tudi dejansko že
pristopili k reševanju vseh odprtih težav na omrežju.
Odgovor pripravil(a): Boštjan Glažar LPC

Pivka, 3.10.2018

Župan
Robert Smrdelj l.r.
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