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Odgovori na pobude in vprašanja  

iz 7. seje Občinskega sveta Občine Pivka dne 14.11.2019 

 

 

 

Svetnik Jadran Brožič in občanka Miljana Butina sta podrobneje predstavila požar, ki je 
popolnoma uničil starejše gospodarsko poslopje v lasti Franca Bratoš na naslovu Velika 
Pristava 17, Pivka.  Miljana Butina je prosila za medijsko podporo pri iskanju finančnih sredstev 
za pomoč družini zaradi nastale gmotne škode. 

 

Odgovor: V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči iz proračuna 
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 61/16) sta župan in odbor za družbene dejavnosti podala 
mnenje glede višine zneska denarne pomoči. Le ta v primerih nesreč lahko znaša od 200,00 do 
2000,00 EUR. 
Na podlagi predlogov je Komisija za socialna vprašanja in stanovanjske zadeve sprejela sklep o 
višini pomoči 1500,00 EUR. Na podlagi tega je bila upravičencu izdana odločba.  

Odgovor pripravil(a): Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti in splošne 
zadeve 
 
 

Svetnik Boris Rebec je podal pobudo, da se ob vstopu v naselje Šmihel postavi »ležečega 
policaja« in se na tak način pripomore k umirjanju prometa.  
 
Odgovor: Na pobudo VS Šmihel za umiritev prometa skozi vas je MIR septembra in oktobra 
izvajal meritve hitrosti, a so bile zaradi negativnega odziva prebivalcev in voznikov prekinjene. 
Konec oktobra je bil ob objektu Šmihel 7 nameščen portal Vi vozite. Le-ta kateri meri podatke, 
na podlagi katerih bo Komisija za tehnično urejanje prometa obravnavala pobudo za namestitev 
hitrostne ovire.   
 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
 
Svetnik Boris Rebec je podal pobudo, da se poreže grmovje ob cesti, kjer se iz naselja Nova 
Sušica prihaja na cesto G1, ker le to ovira preglednost. Druga nepregledna točka je ko se 
prihaja proti naselju Neverke. 
 
Odgovor: Lokalna cesta LC 315011 se na G1-6 339 priključuje preko mostu čez potok Stržen. 
Pobuda je bila posredovana v reševanje lastnikom soležnih zemljišč in upravljavcu vodotokov. 
Lokalna cesta LC 315011 med Neverkami in Novo Sušico poteka preko mostu čez potok 
Sušica. Pobuda je bila posredovana v reševanje lastnikom soležnih zemljišč in upravljavcu 
vodotokov.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
Svetnik Boris Rebec je posredoval predlog VS Kal, da se na cesto, ki pelje skozi Kal 
namesti smerokaz, ki bi nakazoval »center« vasi.  
 
Odgovor: Pobuda bo dopolnjena s strani VS Kal za vseh 6 priključevanj občinskih javnih poti 
na državno cesto R3-622 ter posredovana Komisiji za tehnično urejanje prometa. 
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Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
Svetnica Majda Godina je podala pobudo, da se v stari šolo kal uredi sanitarije ter ustrezno 
pospravi klančino za invalide, ki je bila postavljena za volitve.   
  
Odgovor: Klančina je pospravljena. Za obnovo sanitarij imamo pridobljene ponudbe, izvedba je 
načrtovana v prihodnjih letih.  
Odgovor pripravil(a): Mihaela Smrdel, direktorica občinske uprave  
 
Svetnik N.Si Teodor Benčič  je podal naslednje pobude (tudi v pisni obliki): 
1.Precej pripomb občanov je deležno križišče na železniški postaji, kjer se na glavno cesto 
Postojna –Ribnica - Il. Bistrica priključujejo lokalna cesta – Radohovska pot in Kosovelova ulica, 
pa še izvoz z dvorišča med obema. K slabši preglednosti in oteženem obvladovanju prometne 
situacije prispevajo osebi avtomobili, parkirani na cestni strani stanovanjske hiše (kjer je tudi 
oglasna tabla). Nujno bi bilo za izboljšanje prometne varnosti prepovedati parkiranje na 
tem mestu, saj so bile že kritične situacije.  

 
Odgovor: Na pločnik ob objektu bo nameščen prometni znak 2236 Prepovedana ustavitev in 
parkiranje, z dopolnilno tablo 4303-2 Razdalja obojestransko od znaka, kjer velja v prečni smeri 
z znakom označena prepoved z vsebino »25m«.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  

2. Bliža se božično-novoletni čas, ko v naših naseljih poka kot za stavo. Kljub sedanji ureditvi, ki 
tudi sankcionira kršitelje, se zlasti v središčih kot je Pivka, pa tudi po drugih naseljih množično 
krši veljavni predpis. O škodljivih posledicah na ljudi, živali in okolje je škoda izgubljati besede. 
Ob nedavni peticiji za prepoved pirotehnike je Komisija Državnega zbora za peticije, človekove 
pravice in enake možnosti pozvala Ministrstvo za notranje zadeve, naj razmisli o popolni 
prepovedi uporabe teh sredstev, to pa je posredovalo Evropski komisiji predlog dodatnih 
ukrepov (znižanje ravni zvoka, neto eksplozivne mase in snovi, ki obremenjuje okolje. Za 
zaostritev zakonodaje na tem področju se zavzema tudi Ministrstvo za zdravje, Uprava za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Ministrstvo za okolje. Vemo, da se tudi veljavna 
zakonodaja ne izvaja, saj ni pravega nadzora nad uporabo teh sredstev v območjih, kjer je 
prepovedana. Več bi morali narediti na področju ozaveščanja ljudi . Tu lahko svojo vlogo odigra 
šola, pa tudi družbena občila (npr. Pivški list). Predlagamo, da se občinski svet podpre 
družbena prizadevanja za ureditev tega področja, pristojno Medobčinsko redarstvo in 
Policija pa zagotovi redno občasno nadzorstvo nad izvajanjem predpisov s tega 
področja.  
 
Odgovor: Na spletni strani Občine Pivka 5.12.2019 objavljen članek Petarde? NE, HVALA! 
(https://www.pivka.si/objava/231397). Pobuda za nadzor nad izvajanjem predpisov 
posredovana na policijo, MIR nima pristojnosti za izvajanje nadzora pri uporabi pirotehnike.  
Občina se je pridružila tudi brezplačni akciji plakatiranja in obveščanja javnosti 'Petarde? Ne, 
hvala!'.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  

3. Kolodvorska cesta v Pivki je v celotni dolžini potrebna preplastitve, saj je mestoma 
precej uničena zlasti od tovornega prometa. Kritičnih je nekaj jaškov, problematična je tudi 
grbina, ki je nastala na desnem voznem pasu iz smeri Žel. postaja – center Pivke pri 
odcepu za Zdravstveno postajo Pivka (zgornje parkirišče), saj povzroča močan hrup zlasti 
pri prevozu tovornjakov in kontejnerjev, ki je zelo moteč še posebej v nočnem času..  
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Odgovor: Kolodvorska ulica je državna cesta v upravljanju Direkcije za ceste, zato bomo 
pobudo posredovali na direkciji. Glede jaškov bo pobuda posredovana v reševanje upravljavcu 
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Pivki. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  

4. Za potrebe parkiranja invalidov bi bilo potrebno označiti parkirni mesti za invalide pri 
mrliški vežici in na parkirišču na trgu pred župnijsko cerkvijo sv. Petra v Pivki.  

 
Odgovor: Pobuda dodana na seznam potrebnih talnih označb. Kako jo bo zaradi malo 
razpoložljivega prostora pred poslovilno vežico in naklona terena pred cerkvijo dejansko možno 
izvesti bo dogovorjeno na terenu, predvidoma avgust 2020. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  

 

5. Kažipotna tabla pred krožiščem v Pivki iz smeri Postojne je slabo vidna, saj jo zakriva v veliki 
meri mega plakatno mesto. Tako tabla izgubi svoj smisel, vprašanje pa je tudi ali je za to 
lokacijo lastnik pridobil soglasje upravljalca državne ceste. Namen kažipotne table je dati 
vozniku pravočasno informacijo, da se v krožišču pravilno odloči za izvoz glede na cilj vožnje. 
Tako kot je stanje sedaj, tabla ne opravlja svoje funkcije, ker je zakrita.  

 
Odgovor: Pobuda poslana v reševanje na DRSI. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  

6. Kolesarje opozarja na prednostno cesto Gradec – glavna cesta prometni znak za nevarnost – 
cestni priključek s prednostno cesto, a ga kolesar iz smeri Selc opazi šele  nekaj metrov predno 
pripelje nas prednostno cesto. Znak bi morali namestiti na drog  s poševnim naklonom /kot 
so prometni znaki ob kolesarski stezi v Petelinjah/, da bi bil viden iz večje razdalje in tako 
dosegel svoj namen.   
 
Odgovor: Občina Pivka je že seznanjena z omenjeno problematiko. Investitor del Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI) je na podlagi projektantske rešitve 
izvedla ustrezne ukrepe s postavitvijo dodatne in spremenjene prometne signalizacije. Vsakršna 
sprememba signalizacije do komisijskega pregleda kolesarske steze Selce – Petelinje, ki je 
predviden v mesecu decembru 2019, ni skladna s podano projektno rešitvijo. Na komisijskem 
pregledu bo prisotna tudi predstavnica Občine Pivka, ki bo ugotovitve in opozorila t.i. nevarne 
točke tudi izpostavila. 
Odgovor pripravil(a): Mihaela Smrdel, direktorica občinske uprave 

7. Drugo leto bo dvajset let pobratenja z Občino Durach na Bavarskem. Stiki lepo potekajo na 
številnih področjih, spletene so številne prijateljske vezi. Nujno je čimprej obnoviti znamenje 
pobratenja na zelenici pred občino, ki ga je dobro načel zob časa in vremena ter kažipot 
nasproti občine pri Škofovi hiši postaviti na distančnik, da ga ne uničuje vlaga.  

 
Odgovor: Znamenje je bilo enkrat že obnovljeno. Na podlagi ogleda na terenu bo pridobljena 
ponudba in čez zimo narejena obnova in ureditev znamenja in kažipota. 
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Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
Svetnik DeSUS-a Evgen Primožič je podal naslednje pobude (tudi v pisni obliki): 
1.     
Dajemo pobudo, da se popravi ulična svetilka in namesti led svetilka med stavbama 
Kolodvorska cesta 3 in Kolodvorska cesta 5, ki sveti na dvorišče in parkirišče. Ta svetilka že 
nekaj časa ne sveti. V stavbi na Kolodvorski cesti 3 stanujejo tudi starejše osebe.   
 
Odgovor: Svetilka ni vključena v sistem javne razsvetljave, gre za dvoriščno svetilko stavbe 
Kolodvorska cesta 3. Glede na večinski lastniški delež Občine v stavbi Kolodvorska cesta 3 bo 
zunanja razsvetljava dvorišča urejena v sklopu rednih vzdrževalnih del stanovanjskega 
področja. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
2.     
Naši člani opozarjajo, da na Kolodvorski cesti v Hrastju med uvozom v Park vojaške zgodovine 
pa do vojašnice Stanislava Požarja Pivka ni pločnika za pešce. Dajemo pobudo za izgradnjo 
pločnika na tem odseku ceste.  
 
Odgovor: Od uvoza v PVZ do uvoza v Hrastje kjer je trgovina je obstoječ pločnik. V novembru 
je bila na projekt podvoza v Hrastju s strani Občine posredovana pripomba vaščanov Hrastja, 
da se tudi za v bodoče pri varianti predor med drugim prouči in doda pločnik med uvozom v 
PVZ in uvozom v vas pri trgovini. Za predlog nadaljevanja pločnika od vasi do vojašnice še ni 
projekta obdelana,  v prihodnjih letih ga bomo naročili in ko bodo na voljo sredstva tudi pristopili 
k izvedbi. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
3.     
Dajemo tudi pobudo oziroma predlagamo, da Občina z Železniškim gospodarstvom pri 
železniški postaji uredi parkirni prostor za vozila tistih ljudi, ki se vozijo z vlakom. Tako kot je 
sedaj urejeno zasedejo največ parkirna mesta zaposleni na Železniškem gospodarstvu in 
stanovalci blokov nasproti železniške postaje in njihovi obiskovalci.  
 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je seznanjen, da SŽ pripravljajo projekt, ki 
zajema tudi ureditev tega parkirišča. 
 
Svetnik Darko Zadel je vprašal ali bi se lahko porezalo drevje na parkirišču bivše ambasade, 
ker je nevarno, da le to pade na parkirana vozila. 
 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da prej omenjeni projekt posega tudi na to 
parkirišče. Občina je na železnice že posredovala predlog, da je to parkirišče del že 
omenjenega projekta. Upa, da se bo predlog upoštevalo.  
 
Odgovor: Pobuda za čiščenje nevarnega drevja je bila v reševanje posredovana solastniku 
zemljišča. Predlog Občine je, da je zunanja ureditev železniške postaje sprejemljiva le z nujno 
ureditvijo razširitve parkirišč, odgovora še nismo prejeli. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
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Svetnik KL Damijan Kapelj je podal naslednje pobude (tudi v pisni obliki): 
 
1. 
Označitev Ceste s prometnimi znaki Vojašnica Pivka do Velike Pristave 
KL poziva Občino Pivka, da označi s prometnimi znaki zoženje cestišča pri hišni številki 10, ter 
otroci na cesti pri hišni številki 22. 
10.11.2017 so tri vaške skupnosti (uporabniki te ceste) zaprosile za sanacijo podpornega zidu 
na koncu vasi v smeri proti kasarni. Podporni zid je dotrajan in potreben popravila zaradi velike 
frekvence prometa na tem območju pa je potrebna prioritetna obravnava. 
Priloga podpisov prisotnih na sestanku Vaške skupnosti Velika pristava.  
 
Odgovor: Pobudo za opisano prometno signalizacijo je posredovala VS Velika Pristava 
19.11.2019, le-ta bo obravnavana na Komisiji za tehnično urejanje prometa. Oba podporna 
zidova sta bila letos jeseni zaščitena z betonom, odvodnjavanje je bilo urejeno z muldo. Obnova 
predmetnih zidov je prioritetno vključena v postavko proračuna Podporni zidovi. 

Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
2. 
Namestitev ogledala za promet, ko se vključuješ s Kettejeve na Vilharjevo, ker pogled 
zakrivajo ciprese. Na tistem predelu je postavljen še prehod za pešce, kar še dodatno 
predstavlja potencialno nevarnost.  

Odgovor: Na podlagi inšpekcijskega pregleda, ki ga je opravil MIR 3.10.2019 je Občina 
investitorju izdala soglasje 10.12.2019 k predmetni zasaditvi cipres do višine, katera ohranja 
prost pregledni trikotnik križišča Kettejeve in Vilharjeve ulice.. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
3. 
Vaščani Jurišč sprašujejo kje je Obljubljena optika za vas Juršče, so edina vas v Občini 
Pivka ki  nimamo optike. Prosijo za odgovor, kdaj lahko pričakujejo optiko. 

Odgovor: Vas Juršče je bila v času gradnje optičnega omrežja na območju občine, edina kjer 
so občani že imeli dostop do širokopasovnih storitev, zato tudi ni bila upravičena do gradnje 
optike z javnimi sredstvi. Naročniki do širokopasovnih storitev dostopajo preko koaksialnega 
kabla, omrežje pa je zgradilo podjetje Telemach d.o.o. V primeru izgradnje javne infrastrukture 
do Juršč, bo v bodoče vgrajena tudi cevna kanalizacija, v katero bo mogoče vstaviti optični 
kabel, ki bo omogočal prehod naročnikov na omrežje OŠO Pivka. Vsekakor je bistvenega 
pomena, da imajo prebivalci vasi Juršče dostop do širokopasovnih storitev, kot so hitri internet, 
televizija in telefonija. Za nadaljnje potrebe je potrebno pripraviti seznam potencialnih 
naročnikov z zavezujočimi izjavami, da se bodo priključili na optični kabel, takoj ko bo ta na 
voljo. 
Odgovor pripravil(a): Boštjan Glažar, LPC 
 
4. 
Vaščani Jurišč opozarjajo da jim je bila odstranjena  stopnice na pokopališču. 
Stopnic so tam bile od leta 1987. Zahtevajo , da se klesana stopnica vrne.  
 

Odgovor: Občina Pivka je prevzela pokopališče Juršče v upravljanje in je dolžna skrbeti za 
urejenost in varnost na pokopališču. 
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Na rednem letnem ogledu pokopališča 5.9.2019 v navzočnosti predstavnika občine, 
koncesionarja in vaške skupnosti je bilo dogovorjeno, da se improvizirane stopnice (spodnja 
betonska, zgornja grobo obdelan kamen) odstrani. Pri odstranitvi je kamniti del počil, zato ga ni 
mogoče vrniti nazaj. V dogovoru z VS se bodo uredile nove stopnice, ki bodo ustrezno varne. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
5. 
Investicije PVZ in EKO MUZEJ, po vseh letih investicij bi želeli, da se predstavi tudi dohodke 
in koristi  iz teh investicij, ki so bile izvedene.  
 

Odgovor: Odgovor bo posredovan na seji. 
Odgovor pripravil(a): Janko Boštjančič, direktor PVZ  
 
6. 
Ker iz medijev ugotavljamo, da se želimo umestiti na Unesco-v seznam nas  zanima, če se 
je  preučilo koristi in nove omejitve, ki jih prinaša za vse nas, ki tukaj živimo.  

Odgovor:  
Sklep o soglasju h kandidaturi za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine 

pri Unescu je sprejel občinski svet Občine Pivka 20. septembra 2018, na podlagi tega pa je 
župan 12. novembra 2018 podpisal Sporazum o upravljanju Klasičnega krasa kot območja 
svetovne dediščine, ki so ga podpisali še minister za okolje in prostor, župani občin Bloke 
Cerknica, Logatec, Loška dolina in Postojna ter direktorji Notranjskega regijskega parka, 
Zavoda Znanje Postojna, Regionalne razvojne agencije Zeleni kras in Postojnske jame d. d.  

S kandidaturo za uvrstitev na seznam svetovne dediščine smo se zavezali, da bomo 
ohranjali in izboljševali dobro ohranjeno stanje naše kraške nad- in podzemne narave, bogate z 
rastlinskimi in živalskimi vrstami, kraškimi vodami in ostalimi kraškimi značilnostmi, ki bi jim 
IUCN (Mednarodna zveza za ohranjanje narave) z uvrstitvijo na seznam pripisal izjemno 
univerzalno vrednost, torej vrednost za ves svet.  

Temelj za petletni načrt upravljanja Klasičnega krasa (če se uvrsti na seznam) bodo 
obstoječi prostorski načrt Občine Pivka, program upravljanja območij Nature 2000, ki ga je tudi 
za naše območje določil Zavod RS za varstvo narave, sprejete upravljavske smernice 
Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (KPPPJ) in redni letni občinski programi naložb za 
izboljšanje ravnanja z odpadnimi komunalnimi vodami (graditev čistilnih naprav in kanalizacije, 
spodbujanje graditve čiščenja malih čistilnih naprav in greznic ter podobno.  

Kandidatura oziroma uvrstitev na seznam sama po sebi ne nalaga nobenih ostrejših 
režimov varovanja izjemnih univerzalnih vrednosti, zaradi katerih je območje uvrščeno na 
seznam svetovne dediščine, in s tem povezanih stroškov, pomeni pa zavezo, da bodo lokalna 
skupnost oziroma upravljavci območij skrbeli vsaj za ohranitev teh univerzalnih vrednosti. V tem 
smislu se ustanoviteljica KPPPJ na primer zavezuje, da bo v naslednjih letih v skladu z 
razpoložljivim denarjem in v dobrem sodelovanju s prebivalci parka opravila proces za sprejetje 
načrta upravljanja parka za ohranitev narave in za to, da bodo od življenja v parku koristi imeli 
tudi njegovi prebivalci. 

Uvrstitev na seznam pomeni določene prednosti pri možnostih državnega sofinanciranja 
aktivnosti, usmerjenih v ohranjanje in izboljševanje varstvenih statusov narave, pridobitev znake 
Unesco pa pomeni tudi uvrstitev na svetovni turistični zemljevid Unescovih lokacij, kar je gotovo 
priložnost za večji obisk, samovzdržnost obstoječe in načrtovane turistične infrastrukture v 
občini ter za dodatni razvoj trajnostnega turizma (turističnih produktov in zaposlitev).  

Odgovor pripravil(a): Dragica Jaksetič, strokovna sodelavka 
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Svetnica Katarina Temkova je vprašala ali se ji lahko da na vpogled mnenje pristojnega 
ministrstva v zvezi z OPPN Bedink. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da lahko.  
 
Odgovor: Prilagamo mnenje. 
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Odgovor pripravil(a): Karmen Valenčič, višja svetovalka za urejanja prostora, prostorsko 
planiranje in urbanizem 
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Svetnik Darko Zadel se je pridružil pobudi glede vrnitve klesane stopnice na pokopališču na 
Jurščah. 
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da kot je seznanjen, je bil koncesionar dolžan 
zagotoviti varnost in je za to tudi poskrbel, na način, da jo je odstranil. Se bo preverilo kaj se 
lahko glede zadeve naredi.  
 
Odgovor: Odgovor podan pod točko 4. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
Svetnik Silvo Čelhar je posredoval pobudo občanov, da bi na občinski spletni strani 
obstajala spletna stran ali aplikacija, kjer bi lahko prireditelji raznih dogodkov vpisovali termine 
prireditev in dogodkov in sicer z namenom, da se lahko preveri kdaj se že kaj dogaja ter tako ne 
bi bilo  več dogodkov ob istem terminu.   
 
Odgovor: Izdelovalec in naše spletne strani nudi v sklopu spletne strani Občine Pivka plačljiv 
MODUL E-REZERVACIJE, ki je namenjen predlagani pobudi. Cena nakupa modula je 800€ ter 
67€ mesečnega vzdrževanja. Občina še ni sprejela odločitve ali zakupi modul.  
Odgovor pripravil(a): Andreja Penko Novak, sistemska administratorka – strokovna sodelavka 
za finance in informatiko 
 
Svetnik Jože Morel je podal pobudo, da se osvetli prehod za pešce ob Kolodvorski 19, ker je 
izredno nevaren v tem letnem času.   
 
Odgovor: Prehod je trenutno urejen s talnimi utripalci. Križišče Kolodvorske ceste in 
Radohovske poti bo obdelano s projektom, v sklopu katerega bo obdelan tudi prehod za pešce. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
Svetnik Jože Morel je podal pobudo, da Občina apelira, da se obseka železniško progo od 
Pivke do košanskega tunela, ker je na tem delu izredno veliko požarov zaradi tega. Povedal je, 
da bo posredoval tudi fotografije.  
 
Odgovor: Pobuda posredovana v reševanje SŽ. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
Svetnik Jože Morel je podal pobudo, da se ob vhodu na pokopališču v Košani obeleži s 
ploščico grob Filipa Kette, očeta Dragotina Kette. Na ploščici se označi vrsta oz. položaj groba.   
 
Odgovor: Poslano povpraševanje za opisana dela. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  

 

 

Pivka, 10.12.2019 

   Župan: 

Robert Smrdelj l.r. 


