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Odgovori na pobude in vprašanja  

iz 5. seje Občinskega sveta Občine Pivka dne 30.5.2019 

 

 

 

Svetnik Jadran Brožič naj podal pobudo, da se primerno uredi prekope za potrebe optike v 
Šmihelski dolini. So posedeni, zato je ob prevozu prekopa hrup zelo moteč.  
 
Odgovor: Koncesionar rednega vzdrževanja lokalnih cest si je zadevo na terenu ogledal 
12.6.2019 (Šmihel, Narin) in ugotovil, da so prekopi neprimerno urejeni. Izvajalcu optike je 
bila naročena sanacija. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  

 

Svetnica Katarina Temkova v imenu Krpanove liste podala naslednje pobude (tudi v pisni 
obliki): 
1. Javna predstavitev strokovnih podlag za vadbišče na Počku 

KL poziva Občino Pivka, da organizira javno predstavitev strokovnih podlag v postopku 

državnega prostorskega načrtovanja za Osrednje vadbišče Slovenske vojske na Počku. 

Kot je bilo na javni predstavitvi v Postojni s strani predstavnikov SV predstavljeno, so se 

pripravljeni predstavitve udeležiti v vseh občinah vplivnega območja vadbišča Poček. 

Predlagamo, da se javna predstavitev organizira v Krpanovem domu.  

 

Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je MORS pred kratkim v Postojni organiziranal 

predstavitev analize podtalnice na vodonosnem območju za Malne, na katerega ima lahko 

potencialno vpliv vojaški poligon Poček-Bač. Predstavitev je bila izvedena samostojno, torej 

ne v okviru postopka sprejema DPN-ja. Povedal je, da lahko Občina Pivka povabi MORS, da 

se ta predstavitev izvede tudi v Pivki. Pričakuje se, da bodo kmalu začeti postopki za 

sprejem DPN-ja na tem območju. 

Predstavil je stališče, ki ga je do problematike zavzel prejšnji Občinski svet in je bilo 

posredovano pristojnim službam MORS. Na državni ravni je potrebno sprejeti uredbo o 

vodonosniku, omejiti je potrebno rabo težkega orožja, v skladu z zakonom se zaradi omejene 

rabe prostora lastnikom gozdov zagotovi odškodnine, po naročilih lokalnih skupnosti se 

izvaja monitoringe, itd. 

Odgovor: Na sestanku s predstavniki MORS smo podali predlog, da pripravijo javno 
predstavitev strokovnih podlag tudi v Pivki, predstavniki MORS so potrdili, da bodo zadevo 
preučili, ker je potrebno več zunanjih deležnikov in nas o tem obvestili.  
Odgovor pripravil(a): Mihaela Smrdel, direktorica občinske uprave 

 

2. Požarna varnost na Novi Sušici 

Opozorilo krajanov, da imajo samo en nadzemni hidrant, kar je absolutno premalo v 
primeru     večjega požara. Na problematiko so krajani že opozorili, vendar se ni še nič 
premaknilo oz. odziva iz občine ni. S strani krajanov je posredovan dopis z obrazložitvijo in 
zahtevo za ureditev požarne varnosti v vasi. Pobudo bo obravnavala Komisija za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin na seji v torek, 28. 5. 2019, ter sklep predala v obravnavo na sejo 
občinskega sveta, ki bo 30.5.2019.  
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Odgovor: Javno podjetje Kovod Postojna d.o.o. preverja hidrantno omrežje na območju 
Občine Pivka. Skladno z njihovo ugotovitvijo Občina Pivka vsako leto zamenja oziroma 
popravi cca 5 hidrantov. Veliko hidrantov je podzemnih in niso vidni, kar pa ne pomeni, da ne 
delujejo. Preverili smo tudi pri PGD Košana ali so imeli kakšne probleme z dobavo vode pred 
cca 2 leti, ko je bil v Novi Sušici požar, vendar po njihovem zagotovilu z dobavo vode ni bilo 
problema. 
V poletnih mesecih, ko je potreba po pitni vodi velika, se velikokrat dogaja, da ljudje iz 
nadzemnih hidrantov sami točijo vodo, zato opozarjamo, da je nedovoljen odvzem vode iz 
hidrantov kršitev, saj so le-ti namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, njihova uporaba pa 
lahko povzroči težave pri oskrbi prebivalcev s pitno vodo. Odvzem vode brez dovoljenja je 
nedovoljen in se kaznuje. Kršitve prosim sporočite na 05 700 07 80 ali 
info@kovodpostojna.si. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  

 
3. Prometni režim oz. prometna varnost v IC Neverke in kanalizacijski pokrovi na 

Kolodvorski cesti v Pivki, Ureditev ceste v Dolnji Košani 

 
Vedno več je opozoril občanov, predvsem pa zaposlenih v podjetjih, ki so locirana v IC 
Neverke, da je prometna varnost zelo problematična. Večino dni v tednu je namreč vozni pas 
zaparkiran s kamioni, ki od zgodnjih jutranjih ur čakajo v koloni za odpad. Zaposleni in vsi 
ostali uporabniki IC morajo tako uporabljati nasprotni, levi vozni pas, ki pa je povsem 
nepregleden. Vožnja po njem predstavlja pravo rusko ruleto. Prav tako tudi ni urejenih 
sanitarij za šoferje, ki čakajo po več ur v koloni. K reševanju problematike je potrebno 
nemudoma pristopiti. 
 
Odgovor: Ob ogledu IOC Neverke je bilo ugotovljeno, da je problematična kolona tovornih 
vozil vzdolž Odpada, kar bo urejeno z zarisanimi talnimi označbami, ki bodo označevale 
parkirne površine. Le-to bo urejeno po dograditvi še zgornjega ustroja JP 816576 med hš 65 
in 66 v sklopu širitve IOC. Ugotovljeno je bilo tudi, da uporabniki IOC in zaposleni za 
parkiranje vozil uporabljajo površine, ki niso temu namenjene. Vsak lastnik poslovnih 
prostorov mora za svoje potrebe urediti manipulacijske in ostale površine, ki jih potrebuje za 
opravljanje svoje dejavnosti. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  

 

Veliko Občanov, ki živijo ob Kolodvorski cesti v Pivki, nas opozarja na ropotanje 

kanalizacijskih pokrovov. Zavedamo se , da gre za državno cesto in da je zato odgovorna 

Direkcija za ceste RS, zato vas pozivamo, da omenjeno problematiko posredujete njim.  

 
Odgovor: Pokrove jaškov kanalizacije redno preverjajo in jih tiste katere ropotajo tudi 
sanirajo. Prometa na Kolodvorski cesti je veliko, predvsem težkih tovornih vozil, zato se 
pokrovi deformirajo. Upamo, da se bo stanje z omejitvijo tovornega prometa izboljšalo do te 
mere, da ne bo več prihajalo do poškodb pokrovov. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  

 
Cesta, ki pelje od trgovine proti Neverkam, je v zelo slabem stanju. Ob vsakem močnejšem 
deževju na dvorišča hiš, ki so ob cesti, nanaša večje količine materiala iz dela zemljišča ob 
trgovini.  Ker ob cesti niso urejeni kanali za odtok meteornih vod, le-ta zaliva dvorišča in 
objekte.  
 
Odgovor: Na terenu je bilo ugotovljeno, da  je dvorišče pri trgovini v makadamski izvedbi 
primerno urejeno, nanosi na lokalni cesti se pojavljajo iz nižje ležečih bankin zaradi 
neurejenega odvodnjavanja padavinskih vod. Trenutno je v sklopu preplastitev občinskih 
cest v letu 2019 in 2020, na tem delu predvidena izgradnja mulde ob lokalni cesti. 
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Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  

 
4. Namembnost nekdanje tržnice v Pivki 
Člani Krpanove liste Občini Pivka posredujemo pobudo za ureditev dodatnega otroškega 
igrišča v Pivki. Prostor v središču Pivke, kjer je bila včasih tržnica in je urejeno tudi parkirišče, 
so si otroci iz okoliških hiš in blokov delno “prisvojili” za igro. Večji del prostora je večinoma 
prazen, zato predlagamo proučitev možnosti, da se delno preuredi v otroško igrišče, in sicer 
primerno uredi, zavaruje (obkrožen s cestami) ter opremi (npr. koš, gol).  
Člani Krpanove liste smo pripravljeni sodelovati pri proučitvi in pripravi projekta.   
 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je bilo v projektu za ureditev te tržnice 
predvideno manjše ostroške igrišče. Projekt ni bil realiziran, ker Občina ni uspela pridobiti 
sredstev na javnem razpisu. Takrat je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev 
parkirišča za avtomobile in avtodome ter otroško igrišče. 
Trenutno pa  je bodoča ureditev tega zemljišča predvsem vezana na dogajanje v bližnjem 
kompleksu nekdanjega podjetja Javor.  Po zaključku stečajnega postopka, med drugi tudi z 
določitvijo novega lastnika zemljišč v bližini t.i. tržnice, bo najbrž potrebno zagotoviti 
dostopno cesto za ta zemljišča, zato se bo z odločitvami glede nadaljnje uporabe tržnice 
zaenkrat počakalo. 
 
Odgovor:  
 

 
V letu 2012 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev območja sejmišča oz. tržnice. 
Na manjšem delu območja je bila predvidena postavitev nekaj otroških igral. Z projektom na 
razpisih za sofinanciranje žal nismo uspeli. Iz sredstev občinskega proračuna smo uredili le 
uvoz –izvoz v bližini križišča Kolodvorske ulice z ulico pod Zavrtnice. Kot je že župan 
obrazložil pa je to območje v neposredni bližini kompleksa bivšega Javora in verjetno bo 
treba sedanje stanje nasledstva  Javora upoštevat tudi pri urejanju omenjenega prostora. 
Sicer pa o postavitvi koša in gola ni bilo na tem območju nikoli govora, saj je v bližini temu 
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namenjen športni kompleks Pivka, katerega pa bi bilo vsekakor treba obogatit z dodatnimi 
vsebinami in obnovami. 
Odgovor pripravil(a): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije  

 
Svetnik Iztok Zadnik je povedal, da je bilo na 4. redni seji povedano, da se bo saniralo most 
za Suhorje, v kolikor bo do 1. julija podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. Posredoval je 
pobudo občanov in sicer ali bo obnova realizirana v letošnjem letu.  
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je izvajalec že bil izbran, sklep o izboru pa ni 
še pravnomočen. Izvajajo se vse aktivnosti za to, da bi bila obnova realizirana še letos. 
 
Odgovor: Pogodba z izvajalcem je podpisana 28.06.2019. Izvajalec bo takoj po podpisu 
uveden v delo. Rok dokončanja je konec novembra 2019. 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  

 
Svetnik Evgen Primožič  je povedal, da ni zadovoljen z odgovorom na pobudo 3. iz 4. 
redne seje. Tako asfaltiranje na Kolodvorski cesti kot v Petelinju sta v slabem stanju, ker se 
očitno ni izvajal dovolj dober nadzor na izvedenimi deli.  
 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se pomanjkljivo izvedbo del sanira le v okviru 
zakonskih določb, kar je zelo zahtevno. 
 
Svetnik Evgen Primožič  je podal naslednje pobude OO DeSUS (tudi v pisni obliki):  
1.  
Z odgovori na naše pobude iz četrte seje Občinskega svete smo delno zadovoljni. Dodali bi 
še to, da bi Občina Pivka lahko oglaševala na  lokalnem radiu, kot na televiziji in ozaveščala 
lastnike malih živali o skrbi za njihov lep odnos do le-teh in za njihovo čistočo , kot DARS 
ozavešča in vzgaja voznike z reklamami, kako le-ti se naj obnašajo med vožnjo na avtocesti 
in drugih cestah.  
Glede jaškov, pa se nam zdi zelo neodgovorno od KOVODA, da sam ne pregleduje le-teh in 
jih popravlja. Glede na to, da občani občine Pivka plačujejo najdražjo vodo v državi, bi morali 
pristojni na KOVOD-u, ki je servis za občane, te pregledovati in popravljati, ne da jih občani 
na to opominjamo. Tu mislimo tudi na druge njihove storitve.  Hudo bo, če se zgodi nesreča, 
da se kakšen občan potolče, polomi in mora k zdravniku, da ne omenjamo kaj hujšega. 
KOVOD bi moral narediti vse, da se občani počutijo dobro in da se kvaliteta življenja za njih 
izboljšuje.  
Kar se pa tiče kvalitete izgradenj cest ali drugih objektov nas odgovor ni povsem prepričal. 
Kot vidimo Kolodvorsko cesto posebno mimo železniške postaje kako so vgrajeni jaški, da 
vsi štrlijo ven iz asfalta, asfalt se ugreza, poka, kot da ni podlaga bila dovolj utrjena itn., itn. 
Pa tudi Snežniška ulica in cesta ter kolesarska cesta vse do Parij ni dobro narejena. Nivo 
križišča v Radohovi vasi proti vasi Klenik in proti Knežaku je skoraj ob vsakem nalivu prelit in 
voda zastaja, kar je za varnost prometa črna točka. Tu bi se moralo urediti odvodnjavanje 
meteorne vode s cestišča z adaptacijo. Ni samo to kar smo navedli, tako je tudi drugje pri 
izvedbi takih in podobnih delih, bi še lahko naštevali. Odgovor bo zato kar je našteto kot 
primer, da so to državne ceste. Ja, ampak peljejo skozi Pivko in predstavljajo izgled Pivke, s 
tem predstavljamo kakšni ljudje živimo v njej. Kako se sistemsko pripravi in izvede projekt ni 
potrebno hoditi daleč, samo do Postojne. Tržaško cesto v Postojni se gre pogledat. Prenovili 
so jo kolikor nam je znano leta 1984. Do danes na njej po celi dolžini ceste ni popokala niti 
se vdrla asfaltna prevleka. Cesta ni prekopana, jaški so bili zelo dobro vgrajeni, do danes 
niso popravili  niti enega, niti eden ne ropota ali se vdira… Tu se vidi, da se gradi ceste za 
30, 35 in celo več let. Potrjuje se tudi, da so takrat pristopili k izdelavi projekta izgradnje 
prenove Tržaške ceste celostno, sistemsko, načrtovanje je potekalo premišljeno, dolgoročno. 
V cesto so vgradili vse potrebne vode in napeljave ter vse skupaj izdelali dobro in kar je 
pomembno, kvalitetno. Da ne govorimo za Ljubljano, tam so vsa dela od zamisli, do izdelave 
projekta do izvedbe del na cestiščih ali na drugih objektih izdelana estetsko in kvalitetno. Vsi 
vemo, da je pomembna odgovornost tako izvajalca del, kot investitorja, to pa se doseže  z 
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dobrim nadzorom izvedbe del celotnega projekta. Ob končanju gradbenih del je odgovorni 
nadzornik dolžan podpisati ustrezno izjavo, s katero jamči za skladnost izvedenih del s 
projektom za izdajo gradbenega dovoljenja. Skupaj z izvajalcem je zadolžen tudi za podpis 
tako imenovane ˝Izjave o zanesljivosti objekta˝. 
 
Odgovor: Skladno z veljavno zakonodajo (Gradbeni zakon) mora vsako gradišče imeti 
strokovni nadzor. Nadzor opravljajo za to usposobljene osebe vpisane v Inženirsko zbornico 
Slovenije in ne uslužbenci Občine Pivka. Na Kolodvorski cesti in cesti skozi Petelinje je prišlo 
do deformacije cestišča zaradi povečanega tovornega prometa in ne zaradi pomanjkanja 
nadzora. Tržaška cesta v Postojni je ulica mestnega značaja in na njej ne potekata tranzitni 
tovorni promet, tako kot poteka po Kolodvorski cesti v Pivki. 
 
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. 
 
Odgovor pripravil(a): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  

 
2. 
Dajemo pobudo, da se pristopi k pripravi projekta za izgradnjo stanovanj v letu 2020. V 
naslednjih dveh letih bi lahko zgradili dva stanovanjska bloka oziroma stanovanjski blok s 50 
ali več stanovanji v Pivki z garažami v kletni etaži, saj vemo, da parkirišč v Pivki primanjkuje. 
V njemu ali njiju bi lahko zagotovili do 20 1-, 2-sobnih oskrbovanih stanovanj v pritličju in v 
prvem nadstropju. V ostalih nadstropjih (v višjih nadstropjih; 2-, 3- in 4-sobna stanovanja) pa 
bi bila v večini najemna neprofitna stanovanja za mlade družine in tudi za prodajo 
zainteresiranim družinam ali posameznikom. Dajemo tudi pobudo, da bi pristopili k izdelavi 
projekta izgradnje stanovanj v naslednjih desetih letih (do 300 stanovanj ali več).  
 
Odgovor: Občina Pivka ima interes za izgradnjo novih stanovanj na območju občine. Glede 
na to, da Občina nima na razpolago lastnih proračunskih sredstev za izgradnjo več 
stanovanjskega objekta se proučujejo različne variante so investitorstva. 
Dne 5.6.2019 je tako potekal sestanek na Stanovanjskem skladu RS z namenom opredelitve 
pogojev za uspešnost prijave na SSRS-jev Program sofinanciranja zagotavljanja javnih 
najemnih stanovanj v letih 2016 – do 2017 (Ur.l.RS, št. 41/2016, 88/2016 in 10/2019). SSRS 
lahko pod pogoji iz programa pristopi k zagotavljanju novih stanovanj tako, da prosilcem 
dodeli ugodno dolgoročno posojilo (25 let) in / ali investira skupaj z upravičenimi prosilci v 
nova najemna stanovanja. 
Na Občini trenutno poteka iskanje primernih zemljišč za izgradnjo novih stanovanj in iskanje 
potencialnih investitorjev izgradnje stanovanj, ki bi jih Občina in SSRR nato dokupila, v 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
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skladu s pogoji prej navedenega programa. V kolikor bo Občina uspela zadostiti pogojem iz 
programa bi lahko oddala vlogo na SSRS.  
Primerna cena javnega najemnega stanovanja po tem programu za našo občino znaša do 
1.210 € / m2 ter do največ 9.350 € za parkirno mesto. 
 
Odgovor pripravil(a): Jana Lemut, višja svetovalka za stanovanjsko področje, poslovne 
prostore in splošne zadeve 

 
3. 
Močno podpiramo izgradnjo Doma starejših občanov z možnostjo dnevne oskrbe. Zanima 
nas kako je s tem projektom, v kateri fazi je. 
 
Odgovor: Izgradnja doma je v fazi priprave in postopka lokacijske preveritve. Idejni projekti 
so narejeni, gradbeno dovoljenje bo predvidoma v mesecu septembru, ko bo tudi mogoč 
začetek izgradnje.   
Odgovor pripravil(a): Mihaela Smrdel, direktorica občinske uprave 

 
4. 
Ob neki priložnosti sem se pogovarjal z direktorjem Nepremičninskega sklada Zavoda za 
pokojninsko zavarovanje g. Andrejem Hudoklinom. Pogovarjala sva se o gradnji oskrbovanih 
stanovanj. Med pogovorom sem ga vprašal, če so zainteresirani graditi ali bi bili soinvestitor 
pri izgradnji stanovanj v Pivki. Odgovoril je, da bi bili in da se pogovarjajo z vsemi župani, ki 
pridejo k njim na pogovor. Z njim bi se lahko dogovorili o izgradnji oskrbovanih stanovanj, ki 
imajo posebna pravila pri izgradnji le-teh. S tem bi lahko celovito rešili stanovanjske 
probleme starejših in bi jim še vedno pustili njihovo samostojnost. S Stanovanjskim skladom 
RS kot investitorju ali soinvestitorjem pa bi lahko zgradili najemna neprofitna stanovanja ali 
stanovanja za nakup, ki bi jih ponudili na tržišču s prednostjo za mlade družine. Z razvojem 
občine in skrbjo za delovna mesta in izgradnjo stanovanj, bi zadržali v občini mlade za delo 
sposobne ljudi, tudi na zahtevnih delovnih mestih. 
 
5. 
Dajemo pobudo za nakup zložljive školjke za oder v dvorani Krpanovega doma za izboljšanje 
akustike v njej. Zavest, da je prostor zares dokončan šele, ko je tudi akustično dovršen, se 
počasi širi tudi v slovenskem okolju in tudi zaradi tega upamo, da časi, ko se je na akustiko 
pozabljalo celo pri projektih, neposredno vezanih na glasbo, počasi minevajo. Zvok v 
prostoru je izredno pomemben dejavnik, ki ima na ljudi močan vpliv; ne le v smislu kvalitete 
izvajanja dejavnosti, ampak tudi na počutje. Vsi pa vemo, da Kinodvorana ni akustična in 
pevcem pa tudi govorcem dela težave. V njej je zelo težko peti ali govoriti. Ta školjka pa bi 
bila rešitev za ta problem. Zato dajemo pobudo, da se jo nabavi. Kot vemo, stane okoli 
25.000 €. Predlagamo, da se ta pobudo za nakup školjke upošteva v proračunu Občine za 
leto 2020.  
 
Odgovor: Večnamenska dvorana Krpanovega doma zaradi notranje zasnove, dejansko 
nima idealne akustike za potrebe pevskih nastopov, medtem ko je za potrebe kina, akustika 
izjemno dobra. Občina Pivka je v letu 2013 že izdelala meritve in študijo celovite akustične 
sanacije dvorane, ta pa bo izvedena ob prihodnji prenovi njene notranjosti, tako da bodo 
pogoji na osnovi izdelanih izračunov, za nastopajoče naravnost odlični. Z omenjeno 
akustično sanacijo dvorane, bo tudi zaodrje izdelano na način, da se odbiti zvok usmeri proti 
izvajalcem in poslušalcem, s tem pa bodo ustvarjeni optimalni pogoji za kakovostno izvedbo 
dogodkov. Občina Pivka intenzivno išče ustrezna sofinancerska sredstva za celovito prenovo 
dvorane, predvideva se da bodo slednja na voljo sedaj ob zaključku Evropske finančne 
perspektive 2014-2020. 
Odgovor sta pripravil(a): Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti in 
splošne zadeve in Boštjan Glažar LPC 
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6. 
Naši člani so opazili na parkirnih mestih na Vilharjevi ulici parkirane počitniške prikolice. 
Sedaj jih ni veliko, a se lahko ta navada razmahne, ko se ljudje navadijo, da se lahko kar 
tako parkira prikolice in nič ne plača za prezimovanje, jih bo lahko vsako leto več. Da to nebi 
postalo pravilo, dajemo pobudo, da se obvesti lastnike počitniških prikolic, v kolikor niso na 
privatnem parkirišču naj le-te odstranijo, saj zasedajo parkirna mesta skoraj 10 mesecev.   
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da gre za zemljišča v lasti etažnih lastnikov, zato 
Občina nima pristojnosti za ukrepanje. 
 
Odgovor: Zadeva je bila odstopljena v preveritev na Medobčinski inšpektorat in redarstvo.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  

 
7. 
Dajemo tudi pobudo zaradi varnosti v cestnem prometu za na risanje talnih označb in sicer 
prekinjene črte po sredini cestišča Vilharjeve ulice. Cestišče na območju, kjer poteka 
dvosmerni promet je asfaltirano, a je v nekaterih delih ozko. Avtomobili se tako na določenim 
mestih težje srečujejo, saj je cesta ujeta med obstoječe betonske zidove, ograje in stavbe. 
Hitrost je v tem delu omejena na 30 km na uro, a se veliko voznikov tega ne drži. Vozijo 
hitreje, kar po sredini cestišča, tako da voznik, ki vozi previdneje se celo ustavi, drugače 
tvega, da ne bi prišel do doma z nepoškodovanim vozilom. Največ nesreč z zvito pločevino 
se zgodi na prvih 200-tih do 300-tih metrih Vilharjeve ulice. Najbolj nevralgična točka  je 
ovinek pri gostilni Marta, ki ga veliko voznikov seka. Na tem mestu  dejansko pride do največ 
trčenj. Kot pa smo seznanjeni se z veljavnim pravilnikom o prometni signalizaciji ne 
predvideva sredinske črte  na cestiščih širših od 4,5 metra, a ožjih od 5,2 metra. Tako 
dajemo pobudo, da se izriše kot je v pravilniku navedeno na obeh straneh cestišča 
prekinjene črte, s čimer bo voznik opozorjen na to, da mora manevrirati vozilo na način, da 
 se bo izognil ostalemu prometu. Smatramo, da izris teh talnih prekinjenih črt na obeh 
straneh cestišča na Vilharjevi ulici bi pripomoglo do varnejšega obnašanja udeležencev v 
prometu. Vozniki bi vozili počasnejše in varnejše po tej ulici ter s tem povezano tudi drugih 
ulic na tem območju.  
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je cesta preozka in se je zato ne more 
pobarvati. 
 
Odgovor: Zadeva je bila odstopljena v preveritev na Komisijo za tehnično urejanje prometa.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  

 
Svetnik N.Si Teodor Benčič je podal naslednje pobude v imenu občinskega odbora NSi – 
krščanskih demokratov (tudi v pisni obliki): 
 
2.  
V občinskem središču ostaja neasfaltiran del Kosovelove ulice v krajši dolžini, kar bi bilo 
potrebno v letošnjem letu rešiti, saj je to še edini makadamski del ulice v Pivki. Na istem delu 
je tudi otroško igrišče z zelenico, ki pa jo žal pogosto prečkajo z motorji in kros motorji 
ter štirikolesniki, tako, da jo uničujejo. Na zgornjem delu zelenice je potrebno zatraviti z 
gramozom nasuti del, ki od lokalne poti kar usmerja na zelenico, na spodnjem delu pa 
zatraviti  uničen del zelenice in postaviti količke ali nižjo ograjo. Zelenica je del otroškega 
igrišča in lepo urejeno okolje za igro otrok s tega dela Pivke, nikakor pa za promet.  
Direktorica občinske uprave je na seji povedala, da se bo ta dva kraka asfaltiralo, ko bo 
zaključena priključitev objektov iz tega območja na javno kanalizacijsko omrežje. 
 
Odgovor: Na zgornjem delu mora ostali gramozni delo vozišča, saj služi kot obračališče. Na 
spodnjem delu bodo postavljeni leseni količki, ki bodo razmejevali zelenico in cesto. 
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Trenutno je v sklopu preplastitev občinskih cest v letu 2019 in 2020, predvideno asfaltiranje 
odseka Kosovelove ulice pri h.š. 3a. 
 
Odgovor pripravil(i): Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno dejavnost  
Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske javne službe  

 

 

Pivka, 22.6.2019 

 

    Župan: 

Robert Smrdelj l.r. 

 


