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Odgovori na pobude in vprašanja  

iz 3. seje Občinskega sveta Občine Pivka dne 21.2.2019 
 
 

Svetnik Jadran Brožič je podal pobudo VS Šmihel, da se odvoz gošče iz greznic organizira 
npr. 2x letno. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se bo izvedbo pobude preverilo.   
 
Odgovor: Pobudo smo posredovali na Kovod Postojna d.o.o.. V nadaljevanju posredujemo 
njihov odgovor: 

 
 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost 
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Svetnik Jadran Brožič je podal pobudo, da Občina pomaga glede iskanja rešitve za 
ponovno odprtje, pred kratkim zaprte trgovine v Šmihelu.  
Župan Robert Smrdelj je  predlagal, da se v zvezi s pobudo skliče sestanek VS oz. 
zainteresiranimi vaščani in občino.  
 
Odgovor: Vaška skupnost Šmihel skupaj s preostalimi vaškimi skupnostmi  naj poda pobudo 
za sklic sestanka, kjer bi predstavili svoje predloge, z namenom, se najde ustrezna rešitev.   
Odgovor pripravil(a): Mihaela Smrdel, direktorica občinske uprave 
 
 
Svetnica Jana Gržinič  je povedala, da svetniško skupino SDS zelo veseli, da se je Pivki 
začelo organizirati gibanje mladih. Vprašala je kakšno videnja ima to gibanje, kdo je njihov 
sogovornik na Občini in ali bodo vsi odbori kontaktirali z gibanjem ali bo za to pristojen eden 
odbor. 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je bilo na Občini z gibanjem že  nekaj srečanj. Debata 
je tekla v smeri njihovih vidikov za razvoj občine. Kot je seznanjen bodo verjetno delovali kot 
društvo, trenutno se išče primeren prostor. Se strinja, da bo potrebno dogovoriti tudi 
komunikacijo na nivoju Občina – društvo.  
 
Odgovor: Del odgovora je na seji podal že župan Robert Smrdelj.  Sicer občina v okviru 
svojih možnosti podpira delovanje društev na različnih področjih; od športa, kulture, 
izobraževanja, sociale in zdravstva. Pretežni del financiranja poteka preko razpisov in 
pozivov, del sredstev je v proračunu dobren lahko namensko. V občini trenutno ni nobenega 
društva, ki bi delovalo izključno na področju mladih, zato kot občina pozdravljano ustanovitev 
društva za mlade. 
Sogovornik društvu, tako kot vsem ostalim društvom sta župan in občinska uprava.   
Odgovor pripravil(a): Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti in 
splošne zadeve 
 
Svetnik Teodor Benčič  je glede načrtovanega otroškega igrišča v Radohovi vasi vprašal ali 
je kaj novega.  
 
Odgovor: Občina bo po pravnomočnosti sklepa Višjega sodišča v Kopru z dne 05.03.2019 
postala izključna lastnica nepremičnine 3785/3 in 3785/5 obe k.o. Radohova vas. Urejeno 
lastništvo v korist Občine bo omogočalo občini začetek priprave projekta ter v prihodnje tudi 
iskanje sredstev oziroma razpisov za pridobitev sredstev za sofinanciranje.  
Odgovor sta pripravil(i): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije in Emanuela 
Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine 
 
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se glede  delitve zemljišča agrarne skupnosti trenutno 
odloča na pristojnem sodišču. Občina in AS bi lahko dosegli dogovor glede tega in ga 
posredovali sodišču.   
 
Svetnik Boris Rebec je povedal, da je bil pri Ribnici postavljen križ in označevalna tabla kot 
obeležje vojnih grobišč povojnih pobojev. Glede na to, da so bili pred letom dni odkopani in 
odpeljani ostanki pokopanih ljudi, se ljudje sprašujejo ali bo križ še vedno ostal tam.  
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da se bo pridobilo odgovor s 
strani pristojnih.  
 
Odgovor: Vprašanje je bilo posredovano na pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, odgovora še nismo prejeli. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
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Svetnik Damijan Kapelj je podal pobude in vprašanja svetnikov Krpanove liste 
(pobude in vprašanja so bila podana tudi v pisni obliki): 
 
»1. Javna razsvetljava  
Svetniki občinskega sveta Občine Pivka so že v letih 2010 in 2014 podali pobudi za 

ureditev javne razsvetljave, in sicer postavitev droga s svetilko: 
- na delu Tovarniške poti v Pivki (nasproti hišne številke 5), pobudo sta podala 

svetnika Alojz Šabec in Stanko Kapelj ter 
- med zadnjima dvema hišama v Veliki Pristavi (iz smeri Šmihela proti koncu vasi), 

pobudo je podal svetnik Jadran Brožič. 
 
Prosimo za pojasnilo: 
- ali je Občina Pivka že pristopila k obravnavi navedenih pobud,  
- kakšno je njeno stališče v zvezi z navedenima pobudama oziroma,  
- ali je mogoče že postavila rok za izvedbo ureditve javne razsvetljave na 

navedenih območjih. 
 
Odgovor: Za predlagane lokacije novih drogov in svetilk je občina v decembru 2018 
pridobila ponudbo za izvedbo ter zaprosila lastnike zemljišč za soglasje.  

  
 Žal se vsi lastniki niso strinjali s predlaganim, zato so jim bili posredovani popravljeni 
predlogi, vseh soglasij še nismo prejeli.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
 
2. Cesta Pivka – Parje  
V prvi polovici meseca julija 2018 so se začela dela na cestnem odseku državne ceste 
Pivka – Parje. Zaključek del je bil predviden v 150-ih dneh po uvedbi v delo. Naveden 
cestni odsek je sicer že asfaltiran, vendar s strani občanov prihajajo pritožbe o 
katastrofalno slabi kvaliteti izvedbe. Enake pritožbe prihajajo tudi glede slabe kvalitete 
izvedenih del na predhodno rekonstruiranem delu na koncu Snežniške ceste. 
 
Prosimo za pojasnila: 
- v kolikšnem obsegu je Občina Pivka sodelovala z državo pri izvedbi obeh 

projektov, torej na odseku ceste Pivka- Parje in na koncu Snežniške ceste, 
- kako je Občina Pivka poskrbela za racionalno porabo njenega vložka (katere 

ukrepe je sprejela v zvezi s tem oziroma, kako je zavarovala odgovornost 
izvajalca za kvalitetno izvedbo del, 

- kako bo uveljavljala navedena zavarovanja, 
- kdaj bo projekt ustrezno (kvalitetno in skladno s predpisi) zaključen. 
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Župan Robert Smrdelj je povedal, da je narejena ekspertiza o primernosti izvedbe. 
Nadzor je bil o njej že obveščen. Predvideva se sprejetje ukrepov, glede na pogodbene 
obveznosti, glede na veljavne standarde, itd. Občina Pivka je podala tudi svoje mnenje 
in sicer, da je izvedba takšne kvalitete, da bi bilo smiselno narediti preplastitev. Ko bo 
Občina razpolagala z več podatki bo občinski svet o tem obveščen.  
 
Odgovor: Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. 
US, 46/15 in 10/18) v 39. členu določa delitev in kategorizacijo javnih cest. 2. odstavek istega 
člena navaja, da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti 
občin, 3. odstavek pa, da se glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru 
državne ceste kategorizirajo na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda ter 
regionalne ceste I., II. in III. reda. 
Tako so na območju občine Pivka so naslednje državne ceste: 
G1-6/338 Postojna – Pivka 
G1-6/339 Pivka – Ribnica 
R2-404/1380 Ilirska Bistrica – Pivka 
R2-405/1022 Famlje – Ribnica 
R3-622/6848 Famlje – Kal 
 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI), ki je organ v 
sestavi Ministrstva za infrastrukturo, izvaja strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in 
upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo glavnih in regionalnih cest v lasti 
Republike Slovenije. Med naloge DRSI sodijo tudi priprava predlogov za investicije v državne 
ceste v njeni pristojnosti, usklajevanje pri projektiranju, graditvi in obnovah cest in 
objektov na teh cestah. 
 

1. odstavek 47. člena Zakona o cestah določa, da gradnjo prometnih površin, objektov in 
naprav v območju meje naselja na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji 
javnih površin naselja, to so: 

 
-       priključke občinskih cest na državno cesto, razen prometne signalizacije namenjene 

odvijanju prometa na državni cesti; 
-       odstavne pasove, odstavne niše, parkirne površine, avtobusna postajališča in druge 

prometne površine izven vozišča; 
-       podhode in nadhode za pešce ali kolesarje; 
-       cestno razsvetljavo, semaforje ter drugo prometno signalizacijo z zunanjo ali notranjo 

osvetlitvijo s pripadajočim napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo; 
-       kolesarske steze in pločnike; 
-       zelene površine in urbano opremo v območju cestnega sveta 
 
financira oziroma sofinancira občina. Financiranje oziroma sofinanciranje teh prometnih 
površin, objektov in naprav se uredi s posebno pogodbo oziroma s sofinancerskim 
sporazumom, ki jo skleneta Republika Slovenija in občina. V sofinancerskem sporazumu, 
se doloži tudi delež sofinanciranja in sicer na podlagi tabele za določitev deleža 
sofinanciranja HODNIKOV ZA PEŠCE na državnih cestah (po potrjeni METODOLOGIJI z 
dne 7.7.98) 
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Iz zgoraj navedenega torej sledi, da je cesto in kolesarsko povezavo na državni cesti R2-
404/1380  Ilirska Bistrica – Pivka na odseku Parje –Pivka, katera je izven naselja gradila 
izključno DRSI, Občina Pivka pri tej investiciji ni sodelovala.  
 
Za rekonstrukcijo Snežniške ceste, katera je del odseka državne ceste R2-404/1380, pa je 
bil med Ministrstvom za infrastrukturo in Občino Pivka sklenjen sofinancerski sporazum, saj 
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le-ta leži znotraj naselja Pivka. V sofinancerskem sporazumu je bil določen naslednji delež 
sofinanciranja: 
    D E L E Ž I      

N° 

Postavka  Republika 
Slovenija  Občina Pivka  

 

%  
 

% 
 

  
1 investicijsko -tehnična 

dokumentacija  
         

1a  Pridobitev projektne in 
investicijske dokumentacije 

45,7%  28,9%   

  Pridobitev investicijske 
dokumentacije (ocena) 

100%  0,00%   

2 zemljiško -pravne zadeve         

2a  aktivnosti za pridobivanje 
zemljišč ter pridobitev dokazil 
o razpolaganju z zemljiščem 
za hodnik za pešce in 
kolesarsko pot (ocena)  

100%  0%   

2b aktivnosti za pridobivanje 
zemljišč ter pridobitev dokazil 
o razpolaganju z zemljiščem 
za hodnik za pešce in 
kolesarsko pot (ocena)  

65%  35%   

3 gradnja         

3a  
Gradbena dela za izgradnjo 
vozišča  100% 

 
0% 

    gradbeno obrtniška dela 100% 
 

0% 
    odvodnjavanje  100% 

 
0% 

    prometna oprema 100% 
 

0% 
    nepredvidena dela 100% 

 
0% 

  

3b 

Gradbena dela za izgradnjo 
hodnika za pešce in 
kolesarske poti 65% 35% 

  gradbeno obrtniška dela 65% 35% 
  odvodnjavanje  65% 35% 
  prometna oprema 65% 35% 
  javna razsvetljava 65% 35% 
  nepredvidena dela 65% 35% 
3c Komunalni vodi (Fekalna 

kanalizacija) 
0,0%  100,0%   

3d NN omrežje 0,0%  100,0%   
3e nepredvidena dela 

(komunalni vodi 3c, 3e) 
0,0%  100,0%   

4 nadzor         

4b  Nadzor nad izvedbo 
gradbenih del  

45,7%  28,9%   

 
iz česar je razvidno, da Občina Pivka v samo rekonstrukcijo ceste ni vlagala finančnih 
sredstev. Ker je bila Občina Pivka pri investiciji sofinancer, je bila vključena tudi v gradnjo, 
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zato tudi razpolagamo z informacijami glede poteka gradnje. Že med gradnjo je nadzorni 
organ ugotovil neravnine na vozni površini ceste, zato so bile z njihove strani pri pristojni 
organizaciji naročene in izvedene meritve ravnosti vozne površine. Podlaga za izvedbo 
meritev in kriterij za oceno stanja je bila Tehnična specifikacija za javne ceste TSC 
06.610:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN -RAVNOST.  
 
Izvedeno je bilo 40 meritev prečne in 20 meritev vzdolžne asfaltne obrabne plasti, pri čemer 
je bilo ugotovljeno, da je pri meritvah prečne ravnosti 1 neravnina velikosti 10 mm, vse ostale 
so manjše od 7 mm oziroma od mejne vrednosti, ter da sta pri meritvah vzdolžne ravnosti 2 
neravnini velikosti 8 mm, vse ostale so manjše od 3 mm oziroma od skrajne mejne vrednosti, 
kar ustreza zahtevanim kriterijem po TSC 06.610:2003.  
 
Na podlagi tega poročila se je za ugotovljene pomanjkljivosti opravil izračun 
manjvrednosti ter izvedel finančni odbitek izračunan na podlagi TSC 06.610:2003. 
Dne 04.10.2018 je bil opravljen pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del, ki se štejejo 
za vzdrževalna dela v javno korist, katerega skliče DRSI. Pregled je opravljen s strani 
komisije za pregled in prevzem rekonstrukcijskih in obnovitvenih del, ki se štejejo za 
vzdrževalna dela v javno korist na glavnih in regionalnih cestah, na katerih v imenu 
upravljavca, Republike Slovenije, strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne 
naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo državnih cest opravlja DRSI. 
 
Na tem pregledu ugotovljene nepravilnosti je izvajalec pravočasno odpravil, zato je bilo dne 
22.10.2018 s strani DRSI izdano dovoljenje za uporabo.  
 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost 
 
3. Posledice februarskih nalivov   
 
V začetku meseca februarja 2019 je med drugim tudi kraje v Občini Pivka prizadelo 
močno deževje z nalivi. Nalivi so povzročili hitro povečanje vodotokov in njihovo 
razlivanje. Obilne padavine so povzročile uničenje kmetijskih površin, razdiranje gozdnih 
in poljskih poti ter odplavljanje makadama, peska in celo kamenja s teh poti.  
 
Prosimo za pojasnila: 
- kako in na katerih območjih je Občina Pivka pristopila k odpravi posledic 

nalivov, 
- ali je predvideno čiščenje struge potoka Farjevec, ki je v lasti občine, in sicer od 

poljske poti Neverke – Stara Sušica do njegovega izliva v reko Sušico - sanacija je 
nujno potrebna, saj obstaja nevarnost zalitja stanovanjske hiše in gospodarskega 
poslopja, poleg tega pa je ob omenjenem nalivu že prišlo do uničenja kmetijskih 
površin zaradi razdora zemljišča ter nanosa kamenja, 

- ali je vključena odprava posledic poplav na območju potoka Stržen s pritoki – 
vasi Narin, Šmihel in Velika Pristava, 

- ali je Občina Pivka prijavila škodo in potrebne nujne sanacije hudournikov in 
vodotokov na Ministrstvo za okolje v sklopu zagotovljenih sredstev, ki jih je za 
ta namen zagotovila država ter v kakšni višini oziroma obsegu, 

- kakšne ukrepe je z namenom preprečevanja škode v primeru ponovnih 
obilnejših padavin sprejela Občina Pivka. 

 
V zvezi z navedenim Občini Pivka posredujemo prošnjo občanov, da tampon, ki ga 
občina vsako leto zagotavlja za sanacije poljskih poti v mesecu aprilu, v tem letu 
zaradi zgoraj opisanih poškodovanj zagotovi čim prej oziroma nujno, saj nekatere 
poti niso prevozne. 
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Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da se bo za naslednjo sejo 
pripravilo poročilo o škodi in predlog sanacije. Verjetno bo delno potrebno stroške sanacije 
kriti iz proračunske rezerve. 
 
Odgovor:  
 
POROČILO O ŠKODI ZARADI POPLAV 2. IN 3. FEBRUAR TER OPRAVA POSLEDIC 
ŠKODE  
 
V začetku meseca februarja 2019 je Občini Pivka prizadelo močno deževje z nalivi.  
Občina Pivka je v prvih dneh po poplavah izvedla predhodno oceno škode z ogledom javne 
infrastrukture in prijavila predhodno oceno na Upravo RS za zaščito in reševanje.  
 
Na podlagi predhodne ocene je Ministrstva za obrambo, Uprava RS  za zaščito in reševanje 
izdala sklep št. 844-5/2019-5- dgzr z dne 19.02.2019 o ocenjevanju škode na stvareh zaradi 
posledic poplav 2. in 3. februarja 2019 , zato je občina objavila Poziv za prijavo škode  na 
stvareh zaradi posledic poplav 2. in 3. februarja 2019. 
Obvestilo o zbiranju vlog oškodovancev smo posredovali tudi v objavo na R 94, vsem 
predsednikom vaških in trške skupnosti pa preko elektronske pošte. 
Do roka, ki smo ga določili za zbiranje vlog, smo prejeli 6 vlog fizičnih oseb. 
Neposredno škodo na stvareh (zemljišča in infrastruktura) v lasti občine Pivka, pa je popisala 
komisija za ocenjevanje škode in bo ravno tako predmet prijave škode. 
 
Največ škode je bilo povzročeno na javni infrastrukturi. Občina Pivka je takoj po izvedenih 
ogledih škode zbrala ponudbe in začela s sanacijo škode.  Skupna ocena škode na javni 
infrastrukturi presega 500.000€.  
 
LOKALNE CESTE 
Groba predhodna ocena škode za 10, 6 km javnih cest znaša 27.500€ 
 
Urejene so bile bankine na delu odsekov G1-Nova Sušica, G1-Velika Pristava, Šmihel-Narin 
in Petelinje-Gradec. V izvajanju je grediranje ter čiščenje jarkov na cesti Suhorje-Ostrožno 
Brdo. Do konca meseca bodo lokalno sanirane še bankine na odsekih Parje-Palčje Juršče,  
Petelinje – Slovenska vas ter Zagorje Šilentabor ter grediranje na makadamskih lokalnih 
cestah in javnih poteh (Bač-Zagorje, Klenik-Palčje, Nova Sušica-Šmihel, Gradec vahnca). Do 
konca meseca bo urejen tudi del makadamskega vozišča v Novi Sušici od objekta s hišno 
številko 16b pa do gozdne ceste. 
 
POLJSKE POTI 
Sicer pa škodo na poljskih poteh ocenjujemo na cca 40.000€ 
 
Za interventno urejanje poljskih poti so bile že izdane naročilnice v znesku 17.600€.  Nekaj 
poti je že saniranih (Stara Sušica, Pivka-proti Osojnici) z izvajalci del in predsedniki vaških 
skupnosti smo si na terenu vse zadeve ogledali in dogovorjeno je, da bo večina začetih del 
na poljskih poteh v naseljih Suhorje, Narin, Velika Pristava, Nova Sušica in Gornja Košana 
saniranih do konca meseca marca. 
 
GOZDNE CESTE 
Na gozdnih cestah, v skladu z navodili Uprave za zaščito in reševanje RS, je  prijavil škodo 
ZGS. Ocenjena škoda znaša 45.000€. Predvsem so poškodovane ceste na območju Občine 
Pivka, ki ga pokriva OE SEŽANA.  Za enkrat še dela niso sanirana, ker ZGS nima rezervnih 
sredstev za to. Ceste bodo sanirane v sklopu letnih vzdrževalnih del  po predhodni potrditvi 
plana, ki ga potrdi Odbor za kmetijstvo Občine Pivka. 
 
PLAZ V MALI PRISTAVI 
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Geolog je pregledal območje plazu, ki je bil ugotovljen v letu 2010 in plazu, ki je bil ugotovljen 
po obilnem dežju letos v februarju. Stroški sanacije so ocenjeni na 113.000€. Navodilo 
geologa je spremljanje plazu.  
 
VODOTOKI 
Koncesionar VGP DRAVA d.o.o., ki v skladu z navodili Uprave za zaščito in reševanje, 
ocenjuje škodo na vodotokih, je ocenil škodo v zneskih, ki presegajo  400.000€, ocenjevanje 
škode pa še poteka. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se do poletja oz. kjer je najnujnejše 
v roku dveh mesecev to je: uredi strugo reke Reke pri odcepu za Ostrožno Brdo in sanira 
strugo potoka Mrzlek oz. Sušica pri Ribnici na teh dveh lokacijah trenutno dela potekajo. 
Sanirali bodo tudi strugo potoka Farjevec od Dolnje Košane nizvodno in na dveh prečkanjih 
potoka s poljskimi potmi uredi ustrezne povozne rampe.  
V Gornji Košani se bo popravilo tlakovanje v strugi potoka Kulež.  
V  Narinu se bo čistilo strugo potoka Supat ter v Selcah se bo izvedlo najnujnejša dela v 
strugi potoka Jarkovec. 
 
Potreb je veliko. Nujno bi bilo urediti tudi strugo potoka Stržen ter sanirati dva mosta pri 
vstopu v vas Narin  ter urediti strugo nizvodno od naselja Narin proti Veliki Pristavi. 
Problemi na terenu nastajajo ker ljudje zasipavajo struge, pa tudi nepospravljeno vejevje po 
sečnji. 
 
Občani so podali  9 prijav škode, od tega se 8 prijav nanaša na škodo na kmetijskih 
zemljiščih in ena na stavbi. Občinska komisija je še v fazi ocenjevanja škode, zato s 
številkami še ne razpolagamo. 
 
Odgovor so pripravil(i): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije, Barbara Lenarčič, 
Svetovalka za civilno zaščito in splošne zadeve in Natalija Vilhar, višja referentka za 
investicije in komunalno dejavnost 
 
Svetnik Morel Jože je povedal, da je na cesti G1 Pivka Ribnica, avtobusni zavoj proti Sušici, 
izredno nevarna prometna točka. Most je preozek, zato mora avtobus zapeljati na levi del 
ceste, kar povečuje nevarnost predvsem pri povečanemu tovornem prometu. Predlagal je, 
da se opravi ogled tega cestnega odseka  ter  pripravi predloga za odpravo nevarnosti.  
 
Odgovor: Zadevo poznamo, v proračunu je potrebno zagotoviti finančna sredstva za 
izdelavo projektne dokumentacije in samo izvedbo rekonstrukcije mostu. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost 
 
Svetnik Morel Jože je povedal, da je bil  kontaktu z Zavodom za gozdove glede slabega 
stanja gozdne ceste za valilnico. Izvedel je, da je sanacija le te ceste v pristojnosti MORS-a.  
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da je bil izveden razpis in 
izvajalec že izbran. Se pa bo preverilo kaj se dogaja. 
 
Odgovor: z Ministrstva za obrambo RS; Uprave RS za zaščito in reševanje smo 12.3.2019 
prejeli tale odgovor: 
 
Spoštovani, 
 
Cesta do Polhove jame oziroma njeno vzdrževanje je opredeljeno v javnem naročilu in 
predlogu pogodbe za Poligon 208, ki je od srede novembra v reviziji zaradi pritožbe 
neizbranega ponudnika. 
 
Revizijska komisija, ki naj bi zadevo obravnavala v 2 mesecih, je rok za odgovor še 
podaljšala. 
Ob preverjanju so nas seznanili, da je pred našo zadevo še 7 nerešenih zadev. 
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V URSZR si želimo, da bi lahko načrtovana dela realizirali v najkrajšem možnem času, a 
brez zaključka javnega naročila oziroma sklenjene pogodbe po zaključku revizije to ni 
mogoče. Ob vsaki spremembi situacije vas obvestimo. 
 
Odgovor pripravil(a): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije  
 

Pivka,19.3.2019     Župan  
       Robert Smrdelj l.r. 


