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Odgovori na pobude in vprašanja  

iz 9. seje Občinskega sveta Občine Pivka dne 6.5.2020 

 

 
 
Svetnik Evgen Primožič  je podal pobude članov OO DeSUS (tudi v pisni obliki):  
 
1. Zahvaljujemo se za odgovor na našo prvo pobudo iz prejšnje seje OS. O tej pobudi se bomo 

še morali pogovoriti. Pri pisanju te pobude nam je ponagajal škrat in je na koncu stavka bilo 
zbrisano naslednje besedilo: »saj bi bilo II. branje samo še formalnost«. Na drugo pobudo še 
čakamo odgovor, tu pa bi še dodali »Ko se je izvajala melioracija in komasacija polj ob reki 
Pivki v drugi polovici 80-tih let, se je urejalo tudi pritoke in drenažne kanale, same struge in 
brežin reke pa ne. Tako je pritekalo in priteka v reko več vode s pritokov in kanalov, kot pa jo 
odteka po strugi. To pa pomeni večje poplavljanje polj, cest, kolovozov in druge infrastrukture 
ob njej«.  

 
Odgovor:  V Republiki Sloveniji skrbi za urejanje vodotokov Direkcija RS za vode. Celotno 
območje Občine Pivka spada pod okrilje Sektorja območja jadranskih rek z morjem, ki ima 
sedež v Kopru. Od njih smo prejeli glede problematike, ki jo v pobudah opisujete sledeči 
odgovor: 
POGLOBITEV STRUGE REKE PIVKE 
»Glede  struge vodotoka Pivka na območju od Zagorja proti Selcam vam pojasnjujemo, da  po 
večini nima svoje parcelne številke in pretežno poteka po privatnih parcelah in v tem delu  ni v 
našem upravljanju. Ko Pivka presuši jo večina lastnikov parcel uporablja za košnjo ali pašo.  
Zaznane težave  so  ker:  
-        nekateri lastniki ne vzdržujejo  parcel v območju vodotoka  in so zaraščene ter zamašene, 
kar povzroča razlivanja in erozijo zemljišč lastnikom, kateri svoje parcele obdelujejo, tak večji 
problem je za naseljem Drskovče. Pri tem izpostavljamo, da  se lahko zainteresirani uporabniki 
tega prostora ravnajo v skladu s členom 100 Zakona o vodah ( Ul. RS. Št. 67/02 ), ki omogoča, 
da lastnik  ali drug posestnik  vodnega ali priobalnega zemljišča  zagotavlja košnjo in  
odstranjevanje prekomerne zarasti  na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih 
opuščenih  ali odvrženih predmetov  in snovi iz vodnih in priobalnih zemljišč  ob vodah 2. Reda.  
-        Na območju od Č.N. Pivka do naselja Trnje  je bila struga  Pivke  v preteklosti  regulirana 
ter razširjena in izravnana in  je korito širše od parcelne številke. Na tem delu so registrirana 
potrebna vzdrževalna dela v naboru in sicer na  odpiranju pretočnega profila ( odstranjevanje 
odvečne zarasti, odstranjevanje naplavin ), vendar zaradi omejenih sredstev izvedba  zaenkrat 
ni možna.  
ČIŠČENJE ODPRTEGA KANALA V RADOHOVI VASI  
V Radohovi vasi poteka odprti kanal od glavne ceste za Pivko v smer vodotoka Pivka, vanj  se 
stekajo  padavinske zaledne vode in meteorne vode z industrijskih platojev z leve strani ceste. 
Težave povzroča vodna zarast in zamaški z naplavinami v pretočnem profilu. Glede na to, da 
kanal  ni v našem upravljanju ( poteka po privat zemljiščih ), velja  za čiščenje in urejanje kot je 
izpostavljeno v prejšnji točki.«.  
Odgovor pripravil(a): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije 
 
2.      Dajemo pobudo, da se prestavi znak na Vilharjevi ulici na križišču s prednostno cesto 

Prednost pred vozili iz nasprotne smeri iz Levstikove ulice na Vilharjevo ulico, se pravi 
eno ulico prej, kot je sedaj postavljen, ker se cesta zoži takoj za križiščem s prednostno 
cesto pred hišno številko Vilharjeva ulica 4. Od krožišča pa do tega križišča bi lahko tudi 
bile cestne označbe, ki bi označevale sredino ceste oziroma cestišča, ker je na tem delu 
cesta dovolj široka.  

 



Občina Pivka                                                                                                                  _10. seja Občinskega sveta 
 
 

________________________________________________________________________ 
 13-3 
 

Odgovor: Pobuda je bila posredovana Komisiji za tehnično urejanje prometa, katere seja je 
načrtovana v začetku julija.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
3.      Nadalje, mislimo, da bi bilo dobro, da bi se zamenjalo leseno konstrukcijo viseče brvi pri 

Dolganovcu. Sedaj ko se popravlja most proti Suhorju, bi se lahko popravila še ta brv, ki bi 
jo lahko vaščani uporabljali kot bližnjico do avtobusa oziroma avtobusne postaje in do vasi 
v Košanski dolini, pa tudi drugi pohodniki kot pešpot za svojo rekreacijo.  

 
 
Odgovor:  Strinjamo se, da je obstoječa brv čez reko Reko, ki je dolga cca 40 m1, res  nekaj 
posebnega.  Je pa zadeva glede te brvi sledeča: 
Direkcija RS za vode, ki upravlja z vodotoki, te brvi nima evidentirane. Po uradnem 
poizvedovanju na upravni enoti smo prišli do zaključka, da za izgradnjo te brvi ni bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. Ne obstaja  nobena tehnična  dokumentacija.  Ko smo na teren peljali 
strokovnjaka- statika – je le ta povedal, da je nujna celovita  statična sanacija in sicer sanacija 
temeljev , nosilne konstrukcije in zamenjava dotrajanih lesenih elementov. Torej ne gre le za 
zamenjavo lesene konstrukcije… Kdo bi torej prevzel odgovornost za zgolj površinsko popravilo 
na obstoječi brvi v primeru da se kakemu turistu kaj zgodi? Poleg vsega navedenega v vezi z 
samo brvjo pa je treba urediti poti na eni in na drugi strani brvi, kar pa tudi zahteva precejšnje 
stroške. Urejena brv brez urejenih poti ne bi nič doprinesla k razvoju turizma… Sicer je v NRP v 
letu 2022 predvideno urejanje brvi in poti do brvi, v kolikor bodo objavljeni razpisi za 
sofinanciranje takih zadev in bomo na razpisih uspeli pridobiti sofinancerska sredstva. Primarno 
bo  treba torej naročiti projektno dokumentacijo….. 
Odgovor pripravil(a): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije  
 
4.      Dajemo pobudo, da se v okolici Pivke uredijo sprehajalne pešpoti. Sedaj se stihijsko 

uporabljajo shojene poti tudi preko travnikov oziroma parcel, ki so v privatni lasti. Nekateri 
lastniki ali najemniki parcel na mejah ograjujejo oziroma postavljajo ovire z vejami ali kamni 
oz. drugim materialom. Dogovoriti bi se morali z lastniki in formalno urediti, da lastniki 
oziroma najemniki dovolijo, da se lahko ljudje rekreativno sprehajajo in njihovi ljubljenčki, po 
teh že uhojenih poteh. Z dogovorom bi rešili, da ne bi prišlo do kakšnih neprijetnosti, saj se 
ponekod poti širijo, posebno v deževnem času, ko so tla razmočena.   

 
Odgovor: V okolici Pivke je mnogo utrjenih poti - lokalnih cest, gozdnih in poljskih poti, tako da 
je nedopustno, da se ljudje sprehajajo po travnikih in njivah. Občina Pivka je v projektu 
NATURE&WILDLIFE izdelala zemljevid s potmi po krajinskem parku ter aplikacijo na mobilnih 
aparatih z usmerjanjem in interpretacijo po sedmih tematskih poteh. 
Odgovor pripravil(a): Erika Kovačič, višja svetovalka za promocijo, turizem in splošne zadeve 
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5.    Zanima nas kako je s planom izgradnje stanovanja v občini za mlade družine, izgradnje 
stanovanj za trg, saj vemo, da se mladi izseljujejo iz občine. Kako je z izgradnjo 
oskrbovanih stanovanj in doma starejših občanov?  

 
Odgovor:  
Po statističnih podatkih podatkih imamo v občini prirast prebivalstva in vas prosimo za pojasnilo 
iz kje izhaja podatek, da se mladi iz občine izseljujejo.  
Ne glede na zgornji odstavek pa Občina išče rešitve za izgradnjo večstanovanjskih stavb v 
občini. Nekaj večjih zemljišč v občini, ki so v lasti zasebnih investitorjev je primernih za gradnjo 
večstanovanjskih stavb in občina z njimi pripravlja podlage, da bi se lahki začelo z pripravo 
dokumentacije. 
Za izgradnjo doma za ostarele je predvideno, da občinski svet na julijski seji obravnava in 
sprejme potrebne prostorske akte, sledi vložitev vloge investitorja za izdajo gradbenega 
dovoljenja. Menimo, da se bo izgradnja pričela letos v jeseni. Izgradnja ne predvideva oskrbnih 
stanovanj, vendar le teh v bodoče ne izključujemo v kolikor bo obstajal interes investitorjev.  
Odgovor pripravil(i): Jana Lemut, višja svetovalka za stanovanjsko področje, poslovne 
prostore in splošne zadeve in Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti in 
splošne zadeve 
 
6.      Radi bi vedeli tudi, kako je z planom nadaljevanja izgradnje novega vrtca.  
 
Odgovor: Vrtec Vetrnica Pivka- 2. faza je vključen v načrt razvojnih programov NRP po letu 
2023. Zaenkrat vrtec Mavrica in vrtec Vetrnica-1.faza zadostujeta vsem potrebam varstva otrok 
v Pivki. Leta 2015 je bil namreč vrtec Mavrica uspešno energetsko saniran ( zamenjana je bila 
kritina, vse fasadno stavbno pohištvo, izdelan je bil ustrezen toplotno izolacijski ovoj objekta, 
izdelan je bil nov varnejši vhod v ograjeni kompleks vrtca z delno novo zunanjo ureditvijo in 
rampo za enostaven prihod in odhod tudi z otroškimi vozički), zato je objekt primeren za 
nadaljnje opravljanje dejavnosti varstva otrok.  
V kolikor bomo v prihodnjih letih uspeli s projektom kandidirati na evropska sredstva  pa bo 
občina pristopila k gradni še II. Faze vrtca Vetrnica.  
Odgovor pripravil(a): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije  
 
7. Kdaj se bo uresničila več kot 20 let stara obljuba za izgradnjo strelišča za zračno puško? 

Za strelišče je zainteresirano več društev, zvez, družin in organizacij ter občanov občine 
Pivka. 

 
Odgovor: Predlagamo, da vsi interesenti za postavitev strelišča pripravijo pisno pobudo na 
Občino Pivka, z opisom kakšna lokacija je primerna (glede na morebitni hrup) dimenzije 
strelišča, ocenjeno vrednost, in druge tehnične podatke, ki bi bili ustrezni, kdo bi z streliščem 
upravljal, da skupaj poiščemo rešitev tako glede postavitve v prostoru, izvajanja dejavnosti ter 
financiranja.  
Odgovor pripravil(a): Mihaela Smrdel, direktorica občinske uprave  
 
 
Svetnik Teodor Benčič je podal pobude v imenu občinskega odbora NSi – krščanskih 
demokratov Pivka (tudi v pisni obliki): 
1.   Občani so nas opozorili, da bi bilo dobro na koncu Prečne ulice pri Vrtcu Mavrica  dodati 

obvestilno tablo za pokopališče in župnijsko cerkev, saj mnogi, ko pripeljejo po Prečni ulici, 
ne vedo, v kateri smeri sta cerkev in pokopališče.  

 
Odgovor: Pobuda je bila posredovana Komisiji za tehnično urejanje prometa, katere seja je 
načrtovana v začetku julija.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
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2.      V času korona virusa oz. epidemije se je bistveno zmanjšal promet v naseljih, a so se zelo 

povečale hitrosti v naseljih in glavnih cestah. Dobro bi bilo na spletni strani občine in v 
občinskem glasilu objaviti opozorilo, da je omejitve hitrosti nujno upoštevati zaradi lastne 
varnost kot tudi  varnosti drugih udeležencev v prometu.  

 
Odgovor: Opozorilo je bilo objavljeno na spletni strani občine.  
Predlog objave: 
Obvestilo o hitrosti vožnje v naseljih občine Pivka 
V naseljih občine Pivka, kjer ne potekajo javne ceste s katerimi upravlja država je omejitev 
hitrosti 40 km/h, po ostalih 50 km/h. Na prometno izpostavljenih delih, ki so označeni z znakom 
za nevarnost je hitrost še dodatno omejena na 30 
km/h. Na območju avtobusne postaje, Krpanovega doma, vrtca in osnovne šole v Pivki je 
območje umirjenega prometa, kjer je hitrost omejena na 10 km/h. Območje omejene hitrosti 
30km/h je tudi na Vilharjevem naselju v Pivki.  
Odtujitev znakov za omejitev hitrosti na 30, 40, 50, 60 in 70 km/h predstavlja grob poseg v 
cestno telo, saj je s tem ogrožena, ovirana ali zmanjšana varnost prometa na cesti, posledice 
takega ravnanja pa so lahko zelo hude. 
Pravila igre so torej vnaprej znana: omejitve hitrosti je nujno upoštevati zaradi lastne 
varnosti in varnosti drugih udeležencev v prometu, zato sta izzivanje prometne varnosti ter 
slaba volja ob ugotovljenem prekršku nepotrebna.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
 
3. Za slovensko državno zastavo, ki visi na požarnih stopnicah Vrtca Mavrica bi bilo primerni 

najti ustrezno mesto na pročelju stavbe, saj požarne stopnice gotovo niso primerne za to.  
 
Odgovor: Drog za zastavo je pred energetsko sanacijo nameščen je gospodarskih  vhodom. Ob 
zaključku energetske sanacije so izvajalci predlagali, da se drog več ne namesti na istem mestu 
saj bi to poškodovalo izolacijo (možnost zamakanja, razmajanje ob močnem vetru). Zaradi 
enostavnega dostopanje je bilo odločeno, da se drog in zastava namestita nad požarne 
stopnice. Menimo, da lokacija ni neustrezna. Nameščanje zastave je ob tem tudi enostavno, saj 
se do droga dostopa po stopnicah.  
 
Odgovor pripravil(a): Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti in splošne 
zadeve 
 
Svetnik Jadran Brožičje posredoval pobudo Trgovine Hrastje D. Vehar s.p. (tudi v pisni 
obliki) in sicer: 
» Podpisna Damijana Vehar, kot lastnica »Trgovine Hrastje«, na naslovu Kolodvorska cesta 40, 
prosim za odstranitev smerne table »kažipota« - Hrastje -, ki prekriva našo reklamno trgovsko 
tablo ob cesti. 
Sem mnenja, da le –ta ne služi ničemur, saj je nekdanje naselje Hrastje priključeno k Pivki, s 
tremi različnimi ulicami: Pot na Kal, Pod Nasipom in Kolodvorska cesta, in torej ne obstaja več. 
V primeru, da table iz kakršnega koli razloga ni mogoče odstraniti, bi prosila, da se jo vsaj 
premakne na drugo, nemotečo lokacijo, oz. zniža. 
V upanju na ugodno rešitev se lepo zahvaljujem in vas pozdravljam. 
Damijana Vehar.«  
 
Odgovor: Pobuda za odstranitev kažipota je bila posredovana na Direkcijo za ceste, trgovini 
Hrastje je bila poslana pobuda za ureditev obvestilne signalizacije v skladu z Zakonom o 
cestah.  



Občina Pivka                                                                                                                  _10. seja Občinskega sveta 
 
 

________________________________________________________________________ 
 13-6 
 

Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
Svetnik Jadran Brožič je pohvalil namen izvajanja investicij in obnov na pokopališčih v 
letošnjem letu. Podal je pa pobudo za dopolnitev in sicer, da se za mrliško vežico Šmihel 
nabavi voziček za rože, morda bi ga lahko zagotovil koncesionar. Predlagal je tudi  ureditev 
platoja za pevce pri mrliški vežici.  
Odgovor: Povpraševanje za dobavo vozička za rože je bilo poslano, ponudbe še nismo prejeli. 
Pobuda za ureditev ploščadi pred mrliško vežico je bila v preteklosti že posredovana s strani 
vaške skupnosti Nadanje selo. Pred zagotovitvijo proračunskih sredstev je potrebno 
sprejemljivost le-te uskladiti z vsemi tangiranimi vaškimi skupnostmi in Župnijo Šmihel, saj je le-
ta lastnica zemljišč pred vežico.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
Svetnik Jadran Brožič je vprašal kako potekajo zadeve glede dokumentacije za športno 
dvorano Šmihel.  
 
Odgovor: Za športno dvorano v Šmihelu je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki je postalo 
pravnomočno letos januarja in velja do januarja 2025. Do tedaj je treba namreč pričeti z deli v 
kolikor bodo objavljeni razpisi na katere bo možno kandidirati in pridobiti čim večji sofinancerski 
delež. 
Do sedaj je izdelana projektna dokumentacija PZI in DGD, torej vse kar je bilo potrebno za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Projektna dokumentacija PZI ni izdelana, niti ni v izdelavi, 
kajti čaka se pogoje morebitnih razpisov in upoštevaje te pogoje bi tedaj naročili izdelavo 
projektne dokumentacije za izvedbo. 
Odgovor pripravil(a): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije  
 
Svetnica Zdenka Kapelj je vprašala kdaj je planirana izvedba ureditve ceste za Novo Sušico. 
Vprašala je tudi ali je predvidena popolna ali delna zapora. 
 
Odgovor:  Preplastitev ceste za novo Sušico je predvidena do 17. julija. Dela bodo potekala s 
popolno zaporo in obvozom za lokalni promet skozi Ravne, saj se je ob začetku del pokazalo, 
da bo potrebno na cesti zamenjati spodnji ustroj v celoti.  
Odgovor pripravil(a): Tadeja Zadelj, višja svetovalka za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe  
 
Svetnica Jana Gržinič  je glede na trenutno situacijo PVZ-ja podala predlog, da se razmišlja 
tudi o sprejemu strategije te panoge. Daje pobudo za povezovanje Zavoda, LPC-ja, RRA-ja, da 
oblikujejo strategijo kako naprej.  
 
Odgovor: V Parku vojaške zgodovine že več let opozarjamo na problem neurejenosti odnosa 
med Parkom vojaške zgodovine in državo, saj je obstoječe stanje, ob katerem Park vojaške 
zgodovine kot največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji ni financiran s strani države, 
ampak se v veliki meri preživlja sam. Občina Pivka je kot ustanoviteljica Javnemu zavodu za 
upravljanje dediščine in turizem Pivka v letu 2019 sicer zagotovila 132.000 EUR (18,2 % 
letnega proračuna), pri čemer je zavod upravljal še z Ekomuzejem Pivških presihajočih jezer, 
Kinom Pivka in nekaj drugimi neprofitnimi projekti. 
Intenzivneje se je začelo razmerje med Parkom in državo urejati po vpisu Parka vojaške 
zgodovine v razvid muzejev maja 2019, vendar dlje kot do pozitivne opredelitve Vlade RS na 
pobudo predsednika Državnega sveta g. Alojza Kovšce ni prišlo (sklep Vlade RS na 62. redni 
seji 27. 2. 2020). Z nastopom krize, ki jo je povzročila epidemija, se je model delovanja Parka 
vojaške zgodovine dokončno izkazal kot pomanjkljiv. Z državo so tako stekli razgovori o ureditvi 
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financiranja delovanja Parka s strani države kot tudi o sistemski ureditvi pravnega statusa bodisi 
s soustanoviteljstvom s strani države ali na kakšen drug ustrezen način. Temu so bili namenjeni 
tudi zadnji obiski ministrov v Parku vojaške zgodovine, in sicer ministra za obrambo mag. 
Mateja Tonina dne 22. aprila 2020 in ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija ter ministra, 
pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Zvoneta Černača dne 21. maja 2020.    
Odgovor pripravil(a): mag. Janko Boštjančič, direktor PVZ Pivka 

 

Svetnica SDS-a Blaženka Pahor je dne 1.6.2020 podala naslednja vprašanja v pisni obliki: 

 

Spoštovani! 

Moje tokratno svetniško vprašanje se nanaša na vzdrževanje gozdnih cest. 

V letu 2019 je bilo za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest (podatki iz Zaključnega računa) 
namenjenih 127.000,00 €. Sredstva so bila v celoti porabljena, kljub temu, pa so nekatere 
gozdne ceste v ne najboljšem stanju. Poleg tega, so tu tudi sredstva, ki se stečejo od lastnikov 
gozdov preko finančne uprave v proračun. 

 
. Vzdrževanje gozdnih cest 108.323,00 127.619,05 
4025  Tekoče vzdrževanje  107.323 126.630,80 
4028  Drugi operativni odhodki 1.000,00        988,25  
 

1. Pristojnost nadzora izvajanja vzdrževalnih del je v pristojnosti Zavoda za gozdove RS. Se 
lahko preveri delovanje nadzorne funkcije? 

2. Ali Občina Pivka vrši nadzor nad opravljenim vzdrževanjem gozdnih cest? 
3. Se lahko, na osnovi pobude vzdrževalcu gozdnih cest predlaga uvrstitev ceste v plan 

vzdrževalnih del za letošnje leto? 
4. Ali pri planu vzdrževanja poleg Zavoda za gozdove sodeluje tudi Občina? 
 
Odgovor: Na območju občine Pivka poteka 250 km gozdnih cest. Območje občine Pivka 
pokrivata dve območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije in sicer OE POSTOJNA kjer poteka 
205 km gozdnih cest in OE SEŽANA kjer poteka 45 km gozdnih cest. Naloga občin je, da v 
skladu z veljavno zakonodajo o javnem naročanju, izberejo izvajalca za redno letno vzdrževanje 
gozdnih cest. Naloga ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE oz. OBMOČNIH ENOT ZGS je, da 
vsako leto v mesecu marcu ( torej po končani zimi)  pripravijo plane rednega vzdrževanja 
gozdnih cest. V Občini Pivka je že večletna praksa, da predlagane plane prouči in potrdi Odbor 
za kmetijstvo,gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Občine Pivka s ciljem, da se res v plan 
vključi vse odseke cest, ki so najbolj potrebni obnove. Torej se s strani Občine lahko predlaga v 
plan uvrstitev določenega odseka določene ceste, v kolikor je potreba dejanska.  Letos je 
omenjeni odbor zasedal 3.6.2020 in potrdil PLAN VZDRŽEVANJA GOZDNIH CEST ZA LETO 
2020. Izvajalec pa z deli še ni pričel, kajti čaka se tripartitno pogodbo o financiranju, ki jo 
pripravi Ministrstvo za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano  in posreduje v podpis Občini in 
Zavodu za gozdove Slovenije. Šele po podpisu vseh treh deležnikov izvajalec lahko prične z 
deli.   
Delo nadzirajo, kontrolirajo in prevzemajo revirni gozdarji iz Zavoda za gozdove Slovenije, 
njihovo delovanje se seveda lahko preveri. 
V letu 2019 se je za redno vzdrževanje gozdnih cest porabilo 110.000 €, za izgradnjo 
protipožarne preseke pri vasi Volče pa  cca 17.000 € . Oboje je bilo knjiženo na isto postavko. 
Odgovor pripravil(a): Ludvika Šabec, višja referentka za investicije  
 
 
Pivka, 15.6.2020 
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   Župan: 

Robert Smrdelj l.r. 


