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Odgovori na pobude in vprašanja  

iz 8. seje Občinskega sveta Občine Pivka dne 18.12.2019 

I.  

Pobude in vprašanja svetnikov OO DeSUS Pivka: 

1. Dajemo pobudo, da se postopek priprave predloga občinskega proračuna začne ob 
prisotnosti predsednikov oziroma njihovih namestnikov ali pooblaščencev strank oziroma 
list, ki so zastopane v Občinskem svetu. Navedeni posamezniki iz prejšnjega stavka bi s 
pristojnim občinskim organom občinske uprave oblikoval skupino za izdelavo občinskega 
proračuna (v nadaljevanju: pripravljavci občinskega proračuna). Ta skupin bi od samega 
začetka postopka priprave predloga z vnašanjem dejanskih potreb neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna, projekte, ki so vezani na sofinancerska sredstva in na že 
začetih investicijah. S tem bi že v začetku izdelave proračuna dosegli, da bi vse stranke 
zastopane v Občinskem svetu dale predloge. Sprejeli bi se tisti predlogi, ki bi bili najbolj 
argumentirani in usklajeni z vsemi člani OS. V tem idealnem primeru bi predstavljal 
proračun en korak občine v izvajanju dolgoročnejše strategije razvoja, ki vodi v smeri 
želene podobe prihodnosti – vizije razvoja le-te. Takšni zaporedni koraki kažejo v točno 
določeno smer za dosego cilja. Cilj, kot je trajna blaginja naše občine bo dosežen na 
racionalnejši in hitrejši način, kot če koraki iz leta v leta opletajo v svojih usmeritvah. 
Upoštevanje strategije razvoja občine prispeva k usklajenosti pripravljavcev občinskega 
proračuna in proračunskih porabnikov. Ne sme se dovoliti, da bi bila občinska sredstva 
razpršena, porabljena za projekte z nasprotujočimi si učinki ali namenjena potešitvi 
parcialnih interesov ozkih skupin. Občina, še manj pa občani od njih ne bi imeli koristi.  

Zavedamo se, da je tak postopek izdelave proračuna, tek na dolge proge, ampak izdelek bi 
bil zanesljivo dobro izdelan. Na ta način izdelan predlog proračuna bi svetniki soglasno 
sprejeli. Občina bi tako po več mesecih usklajevanj končno dobila dober in usklajen 
proračun za naslednje leto. To predlagamo tudi zaradi tega, ker so kasnejše spremembe 
težko popravljive. kot če že v samem začetku vse postavke – skupine/podskupine kontov 
po posameznih vsebinah proračuna postavimo optimalno in usklajeno z vsemi deležniki v 
OS. Ta način vodenja postopka priprave predloga proračuna bi omogočil, da se  sprejme 
proračun občine soglasno že v I. branju in s tem bi lahko skrajšali postopek sprejemanja 
proračuna, ker II. branja pravzaprav ne bi  potrebovali.  

 

Odgovor: V skladu z Zakonom o javnih financah ter 75. členom Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Pivka, župan predlaga Občinskemu svetu v sprejem predlog proračuna Občine Pivka. 
Postopek priprave občinskega proračuna ureja 3. poglavje Zakona o javnih financah, v 5 
poglavju Poslovnika Občine Pivka, pa je podrobneje opredeljen postopek za sprejem proračuna 
na občinskemu svetu.  
Postopek priprave proračuna se na občini prične v mesecu septembru, ko prejmemo s strani 
Ministrstva za finance temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna ter 
podatke o višini povprečnine, ki pripada občini. (17. člen ZJF) Občinska uprava pripravi navodila 
za pripravo finančnih načrtov posrednim in neposrednim uporabnikom proračuna do 30.9.  
Po prejemu finančnih načrtov  neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna z 
obrazložitvami (to je do sredine oktobra), župan in občinska uprava opravijo  pregled ter 
začnejo s pripravo osnutka proračuna. Na podlagi okvira višine celotnih planiranih prihodkov 
občine,  se opravi razrez odhodkov proračuna in sicer le ta temelji na potrebah finančnih 
načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov (šole, vrtci, CSD, knjižnice,…), izračunov 
stroškov za obvezno izvajanje javnih nalog (javna razsvetljava, urejanje cest, pluženje, košnja, 
ureditev pokopališč, plačila oskrbnin v domovih ostarelih, prevozi šoloobveznih otrok..), 
upošteva se  višino prevzetih obveznosti iz naslova že začetih investicij ter novih investicij, ob 
dejstvu, da je potrebno načrtovat tudi namensko porabo prejetih sredstev.   
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Župan pošlje vsem svetnikom osnutek proračuna (do konca meseca oktobra) z vabilom na sejo 
sveta, na katerega lahko odbori in člani občinskega sveta v skladu z 91. členom Poslovnika 
podajo pisne pripombe in predloge.    
Po obravnavi in sprejemu osnutka proračuna, se začne priprava predloga proračuna (do konca 
novembra) v katerem župan obravnava in usklajuje prejete predloge in pripombe, ter predstavi 
predlog proračuna Občinskemu svetu do sredine meseca decembra, na katerega lahko člani 
OS vložijo amandmaje v pisni obliki v skladu s 92. členom Poslovnika.    
 
Vse svetniške skupine, predstavnike vaških in Trške skupnosti seveda vabimo, da do konca 
meseca avgusta, za namene priprave poračuna za leto 2021, podajo svoje pisne predloge za 
umestitev novih investicij ali vzdrževalnih del na javni infrastrukturi oziroma predloge novih 
projektov. Prednost pri upoštevanju predlogov bodo imeli projekti, ki so sofinancirani.   
 
Odgovor pripravil(i): Mihaela Smrdel, direktorica občinske uprave in  Karmen Šabec, višja 
svetovalka za proračun in gospodarstvo 

 

2. Dajemo pobudo za poglobitev struge reke Pivke in ureditev njenih pritokov.  

Reka Pivka že ob malo večjem deževju poplavlja travnike, njive in poti. S poglobitvijo struge 
in ureditvijo njenih pritokov bi preprečili erozijo tal in omilili poplave. Kot vemo je bila zadnja 
poglobitev struge reke narejena leta 1961 ali 1962, mogoče tudi kasneje. Melioracija in 
komasacija področja v porečju reke Pivke pa je bila izvedena v drugi polovici 80 let 
prejšnjega stoletja, brez, kot vemo, da bi izvedli poglobitev reke. S poglobitvijo struge bi 
istočasno uredili tehnično tudi izgled brežin reke in pritokov. Kakršno je zdajšnje stanje, če 
pride do večjega deževja so poplave obsežnejše. Voda obstoji dlje časa na poplavljenem 
področju, razmehča temelje poti in mostov, podtalnica pa poplavlja kleti in hiše nižje ležečih 
vasi. V primeru ekstremnih vremenskih pogojev in neurij pa voda razdira poti, mostove, 
odnašajo zemljo. Prve vožnje po razmehčanih poteh z večjimi traktorji in težjimi vozili po 
umiku vode, pa poškodujejo ali celo uničijo poti in mostove.   

 
Odgovor: Pobuda posredovana na DRSV in koncesionarju urejanja vodotokov 24.12.2019 in 
ponovno 17.4.2020, odgovora še nismo prejeli. 
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
II. 
Pobude in vprašanja članov Krpanove liste: 
 
1. Komisija za varstvo uporabnikov javnih dobrin se je že večkrat sestala in sprejela sklep, 

da se na vsa vprašanja in pobude pisno odgovori ter o tem obvesti Občinski Svet. 
Žal se vse to do danes ni zgodilo, zato v bodoče apeliramo na izvajanje sklepov komisije.  
 

Odgovor: Zapisnik komisije bo posredovan članom občinskega sveta na 9. Redni seji, skupaj z 
odgovori na vprašanja. 
Odgovor pripravil(a): Jana Lemut, višja svetovalka za stanovanjsko področje, poslovne 
prostore in splošne zadeve 
 
2. Na podlagi klica predstavnika Šilentabra, ki je član Vaške skupnosti Zagorje prosimo 

za   preventivno akcijo glede 'silvestrovanj' na Šilentabru.  

V primeru normalnega vremena se namreč tam zbere kar precej ljudi. Posledica tega so: 
-pokanje petard, ognjemetov itd. 
-posledično ljudje, ki imajo živino, noč prebedijo pri njej namesto pri družini 
-zgodili so se že požari v naravi, velika nevarnost so tudi stare hiše s slabimi strehami na 
senikih, 
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-smeti 
-norenje z neregistriranimi vozili. 
 
Občina naj apelira na vse sosednje VS, da opozorijo krajane na to neodgovorno početje.  
Prisotna bo tudi policija, in če se le da, tudi redarstvo. 
 
Odgovor: Pobuda je bila posredovana predstavnikom sosednjih vasi 24.12.2019, silvestrovale 
so manjše skupine ljudi, posledično je bilo manj pirotehnike.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
 
Pobude v imenu občinskega odbora NSi – krščanskih demokratov Pivka: 

1. Precej pripomb občanov je na stanje stanovanjsko poslovnega objekta na Postojnski 
cesti 2, ki je postal prava »hiša strahov«. Neznani storilci so vdrli v objekt, ki ni naseljen in ga 
precej demolirali, uporabljajo ga pa za različne namene, tako je postal potencialno leglo okužb 
in vandalizma. Poleg tega zelo kazi center našega kraja. Predlagamo, da se opozori lastnika na 
dolžnost vzdrževanja objekta in njegovo odgovornost.  

Odgovor: Objekt Postojnska cesta 2 je v zasebni lasti. Občina nima podlage, da zasebnega 
lastnika opozori na dolžnost vzdrževanja objekta. V pripravi imamo Odlok Občine Pivka o 
določitvi nevzdrževanih objektov ter vzdrževalnih del na njih. Za objekt zaračunamo 10x  NUSZ 
(prazni objekti).  
Odgovor pripravil(a): Mihaela Smrdel, direktorica občinske uprave  

2. Že dalj časa neznosno ropota jašek kanalizacije v križišču na Prečni ulici in sicer pri prvem 
odcepu za šolo in telovadnico (pred avtobusnim postajališčem), kar je zlasti moteče v nočnem 
času.  

Odgovor: Jašek je bil saniran. 
Odgovor pripravil(a): Metka Iskra, višja referentka za investicije in projekte 

5. Zanima nas, kaj je z usodo premoženja, stavb in zemljišč podjetja v Pivki. Verjetno bi bila na 
mestu prizadevanja za pridobitev nekdanje Windischgraetzove vile v Pivki, upravne stavbe 
podjetja za namene lokalnega muzeja in protokolarnega objekta Občine (za poroke, 
sprejeme…). To bi bila naložba v prihodnost občine, saj kdor ne pozna preteklosti, nima 
prihodnosti, ne rečejo zaman.  

Odgovor: Premoženje bivšega podjetja Javor je že vpisano na nova lastnika, ki bosta odločala 
glede nadaljnjega upravljanja oz. morebitne prodaje premoženja.  
Odgovor pripravil(i): Mihaela Smrdel, direktorica občinske uprave in Emanuela Lenarčič, višja 
svetovalka za nepremičnine 
 
Pivka, 21.4.2020 

   Župan: 

Robert Smrdelj l.r. 


