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Odgovori na pobude in vprašanja  

iz 2. seje Občinskega sveta Občine Pivka dne 16.1.2019 
 

 

Svetnik N.Si Teodor Benčič je obudil pobude njegovega predhodnika Ernesta Margona v 
občinskem svetu, ker po navadi pobude z zadnje seje mandata ne dobijo epiloga (beri: 
odgovora). Pobude so bile danes v pisni obliki. 
Bile so naslednje: 
»1. Opozoril bi na nujno ureditev prometa in razmer na cesti preko Vremščice, kjer je vožnja 
postala zelo nevarna posebno ob srečanju s tovornimi vozili, zlasti kamioni s priklopniki.   
 
Odgovor: Pobuda se nanaša na državno cesto, zato bomo pobudo posredovali na Direkcijo 
RS za infrastrukturo. V letu 2018 je Občina Pivka skupaj z Občino Divača pripravila elaborat 
Popisa in predlogov ukrepov na omenjeni cesti, kjer se je predvidelo rekonstrukcijo ceste, za 
potrebe tovornega prometa. Elaborat je bil posredovan na DRSI Sektorju za investicije kot 
predlog vključitve rekonstrukcije ceste v državni NRP. Celotna vrednost rekonstrukcije je na 
podlagi tega Elaborat ocenjena na nekaj manj kot 8 mio EUR. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 
2. Ureja se Kosovelova ulica. Glede na več primerov, ko so kamioni zavili napačno v 
Kosovelovo in povzročili prometni kolaps, predlagam namestitev znaka za prepoved 
kamionskega prometa v tej ulici razen za lokalni dovoz. Najbrž bi bila učinkovita tudi tabla z 
oznako, da gre za slepo ulico.   
 
Odgovor: Na začetku Kosovelove ulice je bil nameščen prometni znak Prepovedan promet 
za tovorna vozila z dopolnilno tablo Razen za lokalni promet. Pri objektu Kosovelova ulica 6 
je bil nameščen prometni znak Slepa cesta. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
3. Zadovoljstvo, da smo končno rešili problem ustavljanja in parkiranja vozil v križišču  
Kolodvorske ceste in Prečne ulice pred Občino, ki je pogosto povzročal prometno zmedo in 
oviro, je na mestu, a morali bi označiti rob cestišča na desni strani iz smeri Prečne ulice in 
Poti na Orlek.  
 
Odgovor: Talne označbe bomo obnavljali v poletnem času, na seznam je uvrščena tudi 
predlagana robna črta. Problem ustavljanja in parkiranja vozil tako v predmetnem križišču kot 
tudi pred poslovnimi prostori Kolodvorske ceste 14 in 14a kljub vertikalni in horizontalni 
prometni signalizaciji ni rešen.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
4. V Neverkah pri Zbirnem centru se zbirajo v večji kotanji odcedne vode iz IC Neverke. 
Potrebno bo rešiti ta problem, da ne bo hujših posledic za naravo in ljudi.  
 
Odgovor: V sklopu izgradnje komunalne infrastrukture pri projektu »Širitev IOC Neverke« je 
predvidena izgradnja komunalne čistilne naprave IOC Neverke na območju pri Zbirnem 
centru. Trenutno se tam zbira meteorna voda iz odvodnjavanja cestišča in »Kotanja« služi 
kot ponikovalno polje. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
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5. Na počivališču pri železniškem nadvozu v Hrastju bi bilo pametno prepovedati parkiranje 
tovornih vozil, saj je to lepo izhodišče za izlete na Primož in proti Šilentabru in Narinu in 
počivališče za potnike v tranzitu ter naj bo tem tudi namenjeno.  
 
Odgovor: Predlagamo, da se do pričetka urejanje podhoda, ki je načrtovano za prihodnje 
leto ohrani obstoječo ureditev parkiranja. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
6. Na Kolodvorski cesti se stopnice od stanovanjskega bloka na začetku Kosovelove strmo 
spuščajo direktno na glavno cesto, pešci pa potem stopajo na slabo pregledno cestišče. 
Morda je rešitev namestitev delne ograje na koncu, ki bi jo pešci morali obiti  in imeli nekaj 
več časa za pregled varnega prehoda. Sicer je tu prehajanje ceste nevarno in glede na bližnji 
(sicer tudi problematični prehod) ni v skladu s prometnimi predpisi in bo treba te stopnice 
odstraniti. 
 
Odgovor: V letu 2018 se je pri izgradnji zidu na Kosovelovi ulici v Pivki izvedla I. faza 
urejanja križišča Kolodvorske ceste – Kosovelove ulice – Radohovske poti, s čimer bi se 
uredilo problematično točko na tem delu Pivke. Izdelana je tudi že idejna zasnova ureditve 
tega križišča (izsek je priložen). Skladno s predlogom proračuna za leto 2019, je v letu 2019 
predvidena izdelava projektne dokumentacije.  
 

 
 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
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7. V Parjah bi bilo umestno napraviti prehod za pešce, saj je prehajanja ceste veliko, v enem 
delu je ob cesti pločnik, prehod za pešce pa bi dodatno umiril hitrost prometa skozi naselje in 
prispeval k prometni varnosti.«  
 
Odgovor: V sklopu rekonstrukcije državne ceste R2-404/1380 Ilirska Bistrica - Pivka na 
odseku od Zagorja do Pivke je predvidena tudi rekonstrukcija odseka skozi Parje. Nosilec del 
je Direkcija RS za infrastrukturo, Občina Pivka pa tu nastopa kot sofinancer del, katera 
potekajo v naseljih in so del lokalne infrastrukture (gradnja pločnikov, avtobusnih postajališč, 
prehodov za pešce). V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, katera bo 
vključevala nadaljevanje del pri izgradnji kolesarke poti Pivka - Parje, izgradnjo pločnika od 
državni cesti v najbolj strnjenem delu naselja Parje (od h.š. 2 do h.š. 4), izgradnjo para 
avtobusnih postajališč s prehodom za pešce ter ureditev križišča državne ceste z lokalno 
cesto Parje - Juršče. V prihodnjih letih se predvideva izgradnje tega odseka, skladno z 
zagotovljenimi finančnimi sredstvi v državnem in občinske proračunu. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  

 
Sedaj pa nekaj mojih pobud oz. v imenu našega občinskega odbora NSi: 
1. Brskal sem po internetni strani Občine Pivka in opazil pomanjkljivo navajanje na področju 

Kulture, športa in turizma  v delu, kjer so navedene skoraj vse ljubiteljske kulturne 
skupine. Seznam društev bi morali dopolniti  s Kulturnim društvom LIPA Pivka oz. z 
DRUŠTVOM ZA KRAJEVNO ZGODOVINO IN KULTURO LIPA PIVKA, saj s svojim 
kontinuiranim več kot dvajsetletnim delom vsekakor to zasluži.   

Odgovor: Pri pripravi prispevka za spletno stran smo pomotoma izpustili Društvo za 
krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka. Za nastalo napako se opravičujemo, prispevek je 
bil dopolnjen in popravljen. Sicer pa tudi na spletni strani občine redno objavljamo prispevke 
o dogodkih in projektih, ki jih izvaja KD Lipa. Trudili se bomo, da bo spletna stran aktualna in 
zanimiva in dobronamerno sprejemamo konstruktivno kritiko.  
Odgovor pripravil(a): Andreja Penko Novak, sistemska administratorka – strokovna 
sodelavka za finance in informatiko 

 

2. Občani so opozorili na ropotajoče pokrove jaškov po Pivki, posebno glasen in moteč je 
pokrov jaška na prehodu za pešce pri Prodajalni kruha Brioš. Tega je nujno čimprej 
popraviti oz. utišati, menda je bil pred par dnevi popravljen, a še vedno funkcionira po 
starem – z ropotom. Za ostale jaške po Pivki pa bi bil dobrodošel pregled.   

Odgovor: Omenjeni pokrov je potrebno zamenjati v celoti, saj zaradi bistveno povečanega 
težkega tovornega prometa, le-tega ni več možno sanirati. Ker gre pri izvedbi za delo z 
betonom in asfaltom je potrebno počakati na vremenske pogoje potrebne za tovrstna dela. 
Ostali pokrovi po Pivki trenutno ne ropotajo, kar pa ne pomeni, da čez dan ali dva ne bodo 
pričeli. Sanacija le-teh se bo sprotno izvajala. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
 
3. Prečna rešetka pri Cvetličarni Jurman na Kolodvorski je stalno polna peska in voda ob 

deževju teče tudi v samo cvetličarno. Morali bi zagotoviti redni čiščenje, gospa iz 
cvetličarne bi sicer sama poskrbela za redno čiščenje, če bi lahko rešetko odvijačila. 

 
Odgovor: Rešetka je bila očiščena in tudi vnaprej redno vzdrževana. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
 



Občina Pivka                                                                                                                  _3. seja Občinskega sveta 
 
 

________________________________________________________________________ 
 8-5 
 

 
4. Na Kolodvorski cesti pri bankomatu Ljubljanske banke oz. slaščičarni je na cestišču že 

prava kotanja /udarna jama/, ki nujno kliče po ureditvi. NV 

Odgovor: Udarna jama je dejansko poškodovan pokrov javnega kanalizacijskega omrežja, 
katerega se je začasno poasfaltiralo. Pokrov se bo zamenjalo istočasno kot pokrov pod točko 
2. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost 
 
5. Pred stanovanjskim blokom na kolodvorski 22B je potrebno zasaditi drevo na mestu, kjer 

je bilo lani odstranjeno posušeno drevo.  
 
Odgovor: Zasaditev nove lipe bo izvedena jeseni 2019. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  

 
 
6. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS št. 

99/2015),  je prinesel možnost dopolnilnih tabel, ki označujejo, kje je nameščena 
avtomatska naprava za oživljanje ob zastoju srca – defibrilator. To smo z zakonodajo 
Slovenci uredili kot prvi v Evropi, prav je da tudi v naši občini poskrbimo za ustrezno 
označitev, kje se nahajajo aparati, s pomočjo katerih prostovoljci rešujejo človeška 
življenja.  

Odgovor: Glej odgovor naveden pod naslednjim vprašanjem.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
7. Glede na to, da našega podjetja JAVOR ni več, bi bilo potrebno naročiti upravljavcu 

državne ceste, da odstrani obvestilno tablo na Kolodvorski cesti (pri upokojencih). 

Odgovor: Vloga za postavitev turistično obvestilne signalizacije za mesto Pivka je bil 
25.9.2018 posredovana na DRSI, 6.2. je načrtovan usklajevalni sestanek. V elaboratu so bile 
lamele za Javor predlagane za odstranitev. Lamel za defibrilatorje v tem elaboratu ni, ko 
bomo pridobili soglasje za oddan elaborat, bomo oddali vlogo za dodatne lamele.   
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 

Svetnik Jadran Brožič je podal vprašal ali je Banko Intesa Sanpaolo odgovorila kaj na 
poziv  Občine Pivka k zamenjavi bankomata pred poslovalnico v Pivki. Po pozivu Občine je 
namreč banka sporočila, da bo zamenjavo uvrstila v načrt za leto 2018. MS 
 
Odgovor: Na Banko Intesa Sanpaolo bomo posredovali ponovno prošnjo po zamenjavi 
bankomata pred poslovalnico v Pivki.  
Odgovor pripravil(a): Mihaela Smrdel, direktorica občinske uprave  
 
 

Pivka, 4.2.2019     Župan  
       Robert Smrdelj l.r. 
 
 
 


