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PISNI ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV S 

11. SEJE OB�INSKEGA SVETA 
 

 

 

(1) 

Obrazložitev na pobudo svetnika Janeza �u�ka glede cene odvoza smeti. Svetnik 
Janez �u�ek ugotavlja, da ljudje skrbno odvažajo smeti na ekološke otoke. Zabojniki 
za smeti so polovi�no prazni, podjetje Publicus  pa še vedno zara�unava 40 litrov po 
osebi. Predlaga, da bi se za vestne uporabnike, ki skrbno lo�ujejo odpadke, našla neka 
ustrezna rešitev v smislu zmanjšanja cene ali kakšen drug na�in, na podlagi katerega 
bi se stimuliralo vestne uporabnike. Želi, da ljudje ob�utijo v lo�evanju odpadkov nek 
koristen smisel.  

 

Na pobudo svetnika Janeza �u�ka je posredovan odgovor izvajalca javne službe Publicus  
d.o.o.: 

Pobuda svetnika g. Janeza �u�ka je po našem mnenju zelo vmesna in postavljena v pravem 
trenutku. Po vsej verjetnosti bo pobuda sprožila proces sprememb pri obra�unu stroškov 
ravnanja z odpadki po principu »pla�aj kolikor odložiš«, kar je v slovenskem prostoru novost. 
Toliko bolj bo ta princip aktualen, ko bomo povzro�itelji odpadkov, pa �e se omejimo samo 
na gospodinjstva, soo�eni z bistveno višjimi ( nekajkrat višjimi) stroški kon�ne oskrbe 
odpadkov, ki jih sedaj odlagamo na »doma�e« odlagališ�e. 
Zadeva bo postala zelo aktualna v bližnji prihodnosti, najkasneje �ez slabo leto in pol, ko bo 
odlagališ�e Stara vas pri Postojni prenehalo obratovati. 
Ker pa zadeve le ni tako enostavna, vam zaradi boljšega razumevanja, v  grobem 
predstavljamo princip obra�una storitve ravnanja z odpadki ter naš predlog za spremembo 
obra�una ravnanja z odpadki, ki bo transparenten in stimulativen za povzro�itelje odpadkov 
in sicer: 
Ravnanje z odpadki obsega kar nekaj segmentov samostojnih dejavnosti, ki se financirajo iz 
obra�una volumna nameš�enih posod pri gospodinjstvih, in jih izvajalec javne službe prazni 
v rednem odvozu odpadkov.  
Prihodek iz tega naslova je tudi edini finan�ni vir za pokrivanje stroškov vseh segmentov 
javne službe ravnanja z odpadki. 
Ravnanje z odpadki zajema naslednje segmente dejavnosti: 
-         zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov  
-          zbiranje, odvoz in kon�na oskrba kosovnih odpadkov iz gospodinjstev lo�eno na 

kovinske in     nekovinske (2x letno), 
-         odlaganje odpadkov na odlagališ�u nenevarnih odpadkov in upravljanje z 
odlagališ�em, 
-         zbiranje lo�enih frakcij na EKO otokih (s po tremi posodami ) , 
-         zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v akcijah na terenu ter v zbirnih centrih, 
-         upravljanje z zbirnim centrom, 
-         delo z javnostmi. 
 
 
Cena storitev ravnanja z odpadki se oblikuje po stroškovnem principu in sicer se skupni 
stroški dejavnosti ( zgoraj prikazani segmenti ) delijo s skupnim volumnom nameš�ene 
posode. Tako dobimo ceno na liter nameš�ene posode, ki se pomnoži s številom litrov po 
normativu za posamezno  osebo v gospodinjstvu, kot je dolo�eno v ob�inskem odloku. 
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V primeru, da gospodinjstvo zelo gospodarno ravna z odpadki, kar pomeni, da odpadke 
striktno lo�uje na posamezne frakcije in jih odlaga v zbiralnice – EKO otoke, bi se dejansko 
lahko zmanjšal volumen odpadkov, ki se jih odlaga na odlagališ�e.   
Z zmanjšanjem volumna odloženih odpadkov na odlagališ�e, se  proporcionalno zmanjša 
strošek z odlagališ�em, kar sedaj ni tako prepoznavno , ko še imamo »svoje odlagališ�e«. 
Ta postavka bo dejansko prepoznavna in pomembna, ko bomo odpadke odvažali na druga 
odlagališ�a z nekajkrat višjo ceno ( po juliju 2009). 
 
V primeru, da bo gospodinjstvo XY zahtevalo zamenjavo obstoje�e npr. 240 l posode za 
manjšo 120 l, zaradi evidentno ugotovljene manjše potrebe po volumnu posode, kot ji 
pripada po ob�inskem odloku, to ne pomeni tudi zmanjšanega stroška za 50%, kolikor je 
zmanjšan volumen posode, temve� za 50% stroška iz postavke odlaganja odpadkov in 
takse. 
�e to predstavimo v številkah izgleda tako:   
 
Strošek ravnanja z odpadki na mesec za posodo 240 l – normativ po po odloku 

Posoda  
Zbiranje in 
odvoz � 

Odlaganje 
odpadkov � 

Ravnanje z 
odpadki � Taksa � 

Skupaj 
� 

8,5% 
DDV 

Cena 
skupaj � 

240 l 6,4080 3,4652 9,8732 4,4967 14,3699 1,2214 15,5914 
 
 
Strošek ravnanja z odpadki na mesec za posodo, ki je manjša od normativa po odloku 

Posoda  
Zbiranje in 
odvoz � 

Odlaganje 
odpadkov � 

Ravnanje z 
odpadki � Taksa � 

Skupaj 
� 

8,5% 
DDV 

Cena 
skupaj � 

120 l 6,4080 1,7326 8,1406 2,2484 10,3890 0,8831 11,2720 
 
Zmanjšan strošek na ra�un zamenjave posode je 4,319 � na mesec ali 51,8280 � na leto, 
kar vsekakor ni zanemarljivo. V prihodnosti bodo prihranki bistveno ve�ji. 
Prikazani primer kaže na evidentno znižanje stroška ravnanja z odpadki, ki gospodinjstva 
lahko motivira za intenzivnejše lo�evanje odpadkov.  Seveda pa previdnost pri odlo�itvah za 
zamenjavo posod ni odve�, saj so zlorabe možne ali celo pri�akovane, kar pa ima lahko za 
posledico nekontrolirano divje odlaganje odpadkov v naravo. 
Temeljito premišljene spremembe s vsemi instrumenti nadzora je torej potrebno vnesti v 
ob�inski odlok in lahko predstavljajo kvalitetno nadgradnjo.  
Zgoraj prikazani primer pa ni pokazatelj ekstra - zaslužkov Publicus-a, zato moramo 
poudariti, da Publicus na obmo�ju ob�ine Pivka posluje z izgubo; prikazan je zgolj princip, 
kako bi bilo v bodo�e možno tudi finan�no stimulirati ekološko usmerjena in razgledana 
gospodinjstva. 
  
 
Odgovor je pripravil: 
 
Publicus, d.o.o. Ljubljana 

 

 

(2) 

Odgovor na pobudo svetnika Dejana �esnika, da se normativ 1 ekološki otok na 500 
ljudi spremeni. Predlaga postavitev 3 ekoloških otokov na vsako vas. Zanima ga, 
koliko znašajo stroški za 1 ekološki otok in koliko znašajo stroški odvoza smeti iz 
ekološkega otoka. Zakaj je samo 1 ekološki otok in �emu služi? Zanima ga tudi, kdo 
ima korist od tega – ali krajani ali podjetje Publicus ali ob�ina. Kolikšen je pri tem 
strošek ob�ine? 
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EKO otoki oz. zbiralnice lo�enih frakcij so objekti ki jih predpisuje Odredba o ravnanju z 
lo�eno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter 
ob�inski odlok o na�inu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v ob�ini Pivka.  
 
Trenutno je v Ob�ini Pivka nameš�enih 23 ekoloških otokov. Sedem zbiralnic je v Pivki sami, 
ostalih 16 pa po posameznih vaseh. V kratkem bo urejen nov Ekološki otok v Zagorju; 
�asovni zamik ureditve EKO otoka je nastal zaradi urejanja kanalizacijskega omrežja, ki je 
tam potekalo. 
»Sive lise« so samo še na obmo�ju naselij Vol�e, �epno,  ter Ribnica, Suhorje,  Buje; to so 
manjša oz. zelo dislocirana naselja , po nam znanih podatki pa že potekajo aktivnosti za 
dolo�itev ustreznih lokacij. 
Po uradnih podatki živi na obmo�ju ob�ine Pivka 5962 prebivalcev, ki imajo na voljo 24 EKO 
otokov ( vklju�ujo� Zagorje), kar pomeni 248 prebivalcev na 1 EKO otok. To je celo ve� kot 
50% nižji normativ od predpisanega v Odredbi in ob�inskem odloku in predstavlja standard, 
ki omogo�a prakti�no celotni populaciji ob�ine, da  oddaja posamezne frakcije odpadkov. 
Po ureditvi EKO otokov na obmo�ju naselij Vol�e, �epno, Ribnica, Suhorje in Buje oziroma 
postavitvi vsaj enega otoka v vsako vas  pa bo standard še bistveno višji. 
Investitor ureditve in opreme EKO otokov je Ob�ina Pivka, strošek  izgradnje in opreme pa bi 
bil ob trenutnih cenah na trgu cca. 672,00 � za ureditev prostora (odvisno od zahtevnosti 
posega) in 2.088.00 � za nabavo treh zahtevanih posod za posamezni EKO otok. 
Stroški praznjenja, transporta in razvrš�anja posameznih frakcij odpadkov so zajeti v 
postavki stroška zbiranje in odvoz, iz mese�nih faktur za posamezno gospodinjstvo in 
znašajo povpre�no 20,10 � na posamezni otok. Z ravnanjem z odpadki ob�ina niti 
gospodinjstva nimajo dodatnih stroškov.   
Vse druge stroške vezane na prekladanje in transport do oddaje, krije Slopak, ki je na 
obmo�ju Slovenije krovna organizacija, ki je dolžna brezpla�no prevzeti vse frakcije t.i. 
embalaže, ki jo zberemo na EKO otokih.   
Predmet javne službe je torej zbiranje in prevoz do zbirnih centrov, od tam naprej pa je to 
predmet pogodbe med  Slopak- om in Publicus-om. 
 

Odgovor pripravil: 

Leon Samsa (sodelavec za komunalne zadeve) v sodelovanju s Publicus d.o.o, Ljubljana 

 

(3) 

 Odgovor na pobudo svetnice Minke Sušelj, ki je v imenu svetniške skupine SLS 
izpostavila problem brezposelnosti mladih, predvsem iskalcev prve zaposlitve z VI. in 
VII. stopnjo izobrazbe. Predlaga pripravo javnega razpisa za sofinanciranje programov 
spodbujanja pripravništva v Ob�ini Pivka. V ta program se lahko vklju�ijo brezposelni 
iskalci zaposlitve z dokon�ano vsaj visokošolsko izobrazbo in imajo stalno 
prebivališ�e v Ob�ini Pivka. Za izvajalce teh programov so upravi�eni javni zavodi, 
gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma delodajalci, ki imajo na voljo 
ustrezno delovno mesto.  

 
Ob�ina Pivka bo k problemu brezposelnosti mladih, predvsem iskalcev prve zaposlitve z VI. 
in VII. stopnjo izobrazbe lahko pristopila v letu 2009, ko bo pripravila Program za 
sofinanciranje programov spodbujanja pripravništva v ob�ini Pivka ter za ta namen namenila 
tudi sredstva v prora�unu. Po pripravljenem programu bo objavljen javni razpis za 
sofinanciranje programov spodbujanja pripravništva v Ob�ini Pivka, v katerega se bodo 
vklju�ili brezposelni iskalci zaposlitve z dokon�ano vsaj visokošolsko izobrazbo in imajo 
stalno prebivališ�e v Ob�ini Pivka, na razpis pa se bodo kot izvajalci teh programov lahko 
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prijavili javni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma drugi delodajalci, 
ki imajo na voljo ustrezno delovno mesto. 
  
Odgovor pripravila: 

Tanja Avsec, gimnazijski maturant 

Strokovna sodelavka – LPC 

 

(4)  

Odgovor na vprašanje svetnika Jadrana Broži�a, ki ga v imenu vaš�anov Jurš� zanima 
pokritost mobilnega omrežja na njihovem obmo�ju. Izpostavil je tudi problem 
internetne povezave na tem obmo�ju.  Organiziran je bil tudi sestanek s predstavniki 
Telekoma, ki so povedali, da se zaenkrat ne predvideva pokritost omrežja na  tem  
obmo�ju, kar je sprožilo razo�aranje pri vaš�anih.  

 
Na podlagi posredovanja krajanov vasi Jurš�e, smo v mesecu novembru 2007 pri ponudnikih 
mobilne telefonije, preverili možnost postavitve bazne postaje za mobilno GSM omrežje na 
omenjenem obmo�ju. Pri družbi Mobitel d.d. so sporo�ili, da še preu�ujejo tehni�ne možnosti 
vzpostavitve bazne postaje, nameravajo pa v letu 2008 opraviti vse potrebne meritve na 
kraju samem in tudi sprejeti odlo�itev o možni tehnološki rešitvi. 
Iz družbe Simobil d.d. so na podlagi našega posredovanja sporo�ili, da je navedeno obmo�je 
že uvrš�eno med podro�ja, na katerih so potrebne dodatne izboljšave, žal pa sama izvedba 
rešitev še ni uvrš�ena v njihove kratkoro�ne plane. V družbi so še zagotovili, da nas bodo o 
vseh nadaljnjih postopkih nadgradnje sistema sproti obveš�ali. Družba Tušmobil ima glede 
na svoje na�rtovane investicije, namen zgraditi omrežje za mobilno telefonijo za obmo�je 
celotne države do leta 2009, nimajo pa konkretnih podatkov glede terminskega plana 
realizacije omrežja za navedeno podro�je. 
 
Glede dostopa do širokopasovnega omrežja prebivalcev vasi Jurš�e, so po podatkih družbe 
Telekom d.d., v prihodnjem obdobju predvidene posodobitve povezav do naselij, ki niso 
preve� oddaljena od TK centrale priklju�ene na opti�no povezavo. Konkretnih podatkov 
glede terminskega plana investicije v posodobitev povezave z vasjo Jurš�e, pri omenjeni 
družbi ni bilo mogo�e dobiti, o �emer so bili obveš�eni tudi predstavniki vaške skupnosti. V  
okviru celovitega reševanja problematike širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja v 
ob�ini Pivka, bomo tudi v prihodnje poskušali v najve�ji meri prispevati k uvrstitvi reševanja 
omenjene problematike na prioritetno listo. 
 

Odgovor pripravil: 

Boštjan Glažar, dipl. inž. el. 

LPC Pivka 

 

(5) 

Svetnik Jadran Broži� je povedal, da vaš�ane zanima, kako poteka projekt izgradnje 
doma za ostarele in kako je s postavitvijo bencinskega servisa.  

 
Ob�ina Pivka ima sprejete prostorske akte, ki so podlaga za izgradnjo doma za ostarele, ki 
pa je v veliki meri  odvisna od investitorja, ki dobi koncesijo pristojnega ministrstva. Zadnji 
objavljeni razpis ministrstva pa po merilih ni omogo�al podelitve koncesije investitorju, ki bi 
želel izgraditi dom za ostarele  na našem obmo�ju. 
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Zato se je ob�ina skupaj s investitorjem obrnila na pristojno ministrstvo in potekajo pogovori 
o tem, na kakšen na�in je mogo�e najti rešitev, da bi se lahko pri�ela gradnja doma za 
ostarele v Pivki s podeljeno koncesijo. 
Ko investitor pridobi koncesijo se lahko sama izgradnja pri�ne v približno devetih mesecih 
(izdelava dokumentacije, pridobitev dovoljenj), tako da realno bi se lahko izvedba pri�ela v 
letu 2009, v kolikor bo koncesija pridobljena.  
 

Pogovori z OMV Slovenija d.o.o., kateri je tudi lastnik zemljiš�a ob novem krožiš�u, o 
izgradnji bencinskega servisa že ves �as potekajo. Z njihove strani je tudi že izdelana idejna 
zasnova, katera pa je pokazala, da investicija ni upravi�ena, saj navajajo, da lokacija Pivka ni 
najbolj frekventna po številu vozil (PLDP) in po stati�nem potencialu (stalni prebivalci), kar 
gradnjo bencinskega servisa po izdelani idejni zasnovi ne opravi�uje. Trenutno poteka 
sprememba idejne zasnove, katera naj bi s stroški izvedbe pokazala upravi�enost investicije.   

 
Odgovor pripravil(a): 

Natalija Vilhar Samsa, inž. grad. 
Sodelavka za investicije 
 
 
(6) 
Odgovor na vprašanje svetnika Dejana �esnika, na katerega so se obrnili �lani 
Kegljaškega kluba z vprašanjem, kako je s pla�ilom izvajalcu obnovitvenih del? 
Svetnik Dejan �esnik je podal tudi pobudo, da bi v prora�unu za leto 2009 v  postavki 
ekologija ob�ina subvencionirala odvoz azbestnih kritin. Ali je znesek 666 evrov na 
tono pripeljanih kritin enotno dolo�en za celotno Slovenijo. Zanima ga, kje je zakonska 
podlaga za imenovanje direktorja ob�inske uprave po pooblastilu? 

 

Izvajalcu obnovitvenih del na kegljiš�u v Pivki smo obveznosti pla�ali skoraj v celoti, del 
zneska pa smo zadržali do odprave napake, saj so keglja�i že ve�krat opozorili da se keglji 
mo�no obrabljajo, kar se na drugih enakih napravah ne dogaja. Izvajalec je obljubil, da bo 
poslal svoje serviserje, da ugotovijo kje je težava. Po odpravi pomanjkljivosti bomo 
obveznosti poravnali v celoti.  
 
Uredba o prevzemanju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališ�ih 
komunalnih odpadkov  in o dolo�itvi najvišje cene njihovega odlaganja dolo�a odlagališ�a za 
posamezne ob�ine ter najvišjo ceno, ki jo lahko dolo�i upravljavec odlagališ�a komunalnih 
odpadkov ( ta znaša 67,00� za tono prevzetih azbestcementnih odpadkov z DDV-jem).Za 
celo Slovenijo je torej dolo�ena najvišja možna cena, ki pa je lahko nižja. 
 

Odgovor pripravila: 

Mihaela Kova�, dipl. ekon.  

Višja svetovalka za finance in izvajanje prora�una 

 

 

 

V skladu s 30. �lena Statuta Ob�ine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01,110/05 in 
52/07) in 22. �lena Pravil za delo zaposlenih v ob�inski upravi, štev.: 103-05/2007, je bila s 
sklepom župana višja svetovalka za finance in izvajanje prora�una pooblaš�ena za izvajanje 
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nalog, ki so v Pravilniku o sistematizaciji delovnih mest v ob�inski upravi Ob�ine Pivka 
navedene pod delovno mesto Direktor ob�inske uprave. 
 

Odgovor pripravila: 

Maja Kušlan, dipl.upr.org.  

Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti 

 

(7) 

Odgovor na pobudo svetnika Aleša Cantaruttija, ki je v imenu Trške skupnosti Pivka 
podal pobudo, da se zagotovi sredstva v predlagani višini 1.000,00 evrov za postavitev 
varovalne ograje na ve�namenskem igriš�u v Hrastju. Vaš�ani bodo sami postavili 
omenjeno ograjo, predlaganih 1.000,00 evrov pa bi bilo namenjenih nabavi materiala. 
Predlaga, da se preveri, ali je postavitev ograje potrebna zaradi varnosti in se o 
ugotovitvah razpravlja na naslednji seji ob�inskega sveta. 

 
Po pogovoru z predsednikom Trške skupnosti Pivka,  je bilo zaklju�eno, da je ograja na vrhu 
brežine smiselna. Materialni stroški za postavitev ograje znašajo po predra�unu, katerega je 
pridobila Trška skupnost 350,00 �, dodatnih cca 150,00 � pa predstavlja izkop za temelje 
ograje, zato so jim bila sredstva odobrena v navedeni višini. Vse delo, katero bo potrebno pri 
izvedbi bodo prispevali sami vaš�ani Hrastja. 
 

Odgovor pripravila: 

Natalija Vilhar Samsa, inž. grad. 

Sodelavka za investicije 

 
(8) 
Obrazložitev na vprašanje svetnika Aleša Cantaruttija v zvezi s prepovedjo tovornega 
prometa na državnih cestah. Zanima ga, ali se lahko glede na dopis o popolni 
sprostitvi tovornega prometa na glavni cesti G1-6 Postojna – Ilirska Bistrica pri�akuje 
ponovno pove�anje  tovornega prometa? 
 
 
Dne 18.12.2007 je bila s fizi�no odstranitvijo prometnih znakov po nalogu Direkcije RS za 
ceste izvršena popolna sprostitev vsega tovornega prometa na glavni cesti  G1-6 Postojna – 
Ilirska Bistrica. S strani KS Prestranek, Ob�ine Postojna in Ob�ine Pivka je bilo g. Ministru za 
promet posredovano protestno pismo glede omenjene sprostitve tovornega prometa na 
glavni cesti. Za rešitev nastale situacije je Direkcija RS za ceste uporabila svoja zakonska 
pooblastila in uvedla za�asen ukrep omejitve uporabe državne ceste za tovorna vozila s 
priklopniki, s katero bo ponovno vzpostavljen dosedanji prometni režim. Prometna 
signalizacija naj bi bila v kratkem vzpostavljena v prejšnje stanje. 
 
 
Odgovor pripravila: 

Natalija Vilhar Samsa, inž. grad. 

Sodelavka za investicije 
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(9) 
 
Obrazložitev na pobudo svetnika Janeza Marin�i�a, ki je poudaril, da je bilo 
dogovorjeno, da se predvideva sprostitev prometa po zgoraj omenjeni cesti,vendar po 
izvršenih rekonstrukcijah. Predlaga, da bi se moralo sklicevati na osnovni dogovor. 

 

Odgovor je posredovan pod pobudo (8). 

 

 

(10) 

Odgovor na pobudo svetnika Jadrana Broži�a, da se v Šmihelu zaradi varnosti  
ponovno postavijo prometni znaki, ki opozarjajo na bližino šole, na prehod za peš�e in 
itd…, saj trenutno ni ve� nobenega prometnega  znaka.   

 
Po ogledu stanja na terenu je bilo ugotovljeno, da prometna signalizacija, ki opozarja na 
bližino šole obstaja, vendar  pa je pomanjkljiva. 
O tem bo obveš�ena Komisija  za tehni�no urejanje prometa, ki bo na svoji naslednji seji 
podala svoje mnenje oziroma ustrezno rešitev za pove�anje varnosti v bližini šole v Šmihelu. 
O sklepih komisije bo svetnik Jadran Broži�  naknadno obveš�en.  
 

Odgovor pripravil: 

Leon Samsa, strojni tehnik 

Sodelavec za komunalne zadeve 

 
(11) 
 
Obrazložitev na pobudo svetnika Mihe Kapelja za �im prejšnjo ureditev regionalne 
ceste skozi naselje Kal do industrijske cone. Poudaril je, da je stanje postalo 
neznosno, saj se parcele zaradi na�ina vožnje tovornjakov kr�ijo. 
 
 
Za omenjeno cesto je bila narejena Idejna zasnova Ureditev regionalne ceste R3-622 
Diva�a-Kal, ki jo je izdelalo podjetje Prostor d.o.o. iz Kopra. Narejene so bile cenitve 
zemljiš�, v kratkem bo geometer izvedel še informativno dolo�itev meje javnega dobra. Na 
podlagi izdelanih cenitev smo že pristopili k odkupu delov zemljiš�, ki so za izvedbo 
rekonstrukcije potrebna. Izvedba investicije je v veliki meri odvisna prav od zagotovitve 
zemljiš�. V primerih, kjer z lastnikom ne bo možno dose�i dogovora, gradbenih del ne bo 
možno za�eti. V skrajnih primerih obstaja možnost, da  država, kot lastnica nepremi�nine, po 
kateri poteka regionalna cesta, za�ne postopek za razlastitev.  
 
Odgovor pripravila:   

Emanuela Lenar�i�, dipl. san.inž. 
Višja svetovalka za podro�je komunalne inšpekcije in nepremi�nine 
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(12) 

Odgovor na vprašanje svetnika Miloslava Kranjca, ki ga zanima, kako potekajo 
spremembe zazidalnih obmo�ij ( širitev). Ali so morda kakšni zastoji pri tem? 

 

Spremembe zazidalnih obmo�ij potekajo skozi postopek priprave ob�inskega prostorskega 
na�rta, ki se uradno za�ne s sprejemom sklepa o pripravi. Slednji je v usklajevanju z MOP-
om oziroma pred objavo. Postopek se bo nadaljeval z osnutkom strateškega in izvedbenega 
akta, ki bo pripravljen na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag, ki zajemajo: 
Strokovne podlage z analizo stanja in teženj za podro�je poselitve ter sistemom poselitve po 
obmo�jih: zgornja Pivka, dolina Knežaka, Snežniška planota, Košanska dolina, dolina Reke,  
oktober 2007, Podrobne usmeritve za izbrana obmo�ja poselitve v naseljih Ob�ine Pivka,  
oktober 2007, Strokovne podlage z analizo poselitve za urbanisti�no zasnovo Pivke, 
izvajalec Locus d.o.o. iz Domžal, februar 2008, Strokovne podlage za širitev IOC Neverke, 
februar 2008, Strokovne podlage za osnovanje širšega obmo�ja Parka vojaške zgodovine pri 
Pivki, februar 2008, Strokovne podlage s podro�ja lokalne gospodarske javne infastrukture, 
ter ostali razvojni programi. 
 
V predhodni fazi so bile zajete in evidentirane tudi razvojne pobude iz javnega in zasebnega 
sektorja, za katere so bile v strokovnih podlagah za podro�je poselitve podane strokovne 
usmeritve z vidika sprejemljivosti posami�ne pobude ter bodo deloma izhodiš�e za pripravo 
osnutka 
 

Odgovor pripravila: 

Alenka Rau, univ. dipl. inž. arh. 

Višja svetovalka za urejanje prostora, prostorskega planiranja in urbanizma 

 

(13)  

Odgovor na pobudo svetnika Ervina Smerdelja, da svetniki pri to�ki dnevnega reda 
»Pobude in vprašanja« postavljajo vprašanja in dajejo pobude po vrstnem redu, 
odgovori nanje pa se posredujejo na naslednji seji ob�inskega sveta. Predlaga tudi, da 
se pri mesnici na glavni cesti G1-6 Postojna – Ilirska Bistrica popravita dve udrtini. V 
ta namen predlaga, da se pozove odgovorne, da zadevo pregledajo in popravijo. 
Svetnika Ervina Smerdelja v imenu stanovalcev na Kolodvorski cesti 25 in 27 zanima, 
kdo je zadolžen za �iš�enje brežine, za popravilo zidu in ureditev okolice. Predlaga, da 
mu ob�ina Pivka pripravi pisni odgovor, ki ga bo lahko posredoval stanovalcem na 
Kolodvorski cesti 25 in 27.  

 
Glede udarnih jam na glavni cesti G1-6, je bil vzdrževalec ceste to je podjetje CPK d.d. 
Koper že opozorjen. Navedena sanacija je uvrš�ena v redni letni program vzdrževanja in je 
po zagotovilu predstavnika vzdrževalca ceste g. Igorja Simši�a  predvidena izvedbe le te v 
spomladanskem �asu. 
   
Celotno obmo�je med Kolodvorsko cesto in Kosovelovo ulico v katero sodita  tudi brežina in 
zid objektov  Kolodvorska cesta 25 in 27  je po zadnjih zemljiško knjižnih izpiskih last 
Slovenskih železnic,  zato so kot lastnik prve odgovorne za urejenost. Na ve�kratne pozive s 
strani Ob�ine Pivka za ureditev obmo�ja (zadnji je bil poslan 18.02.2008 in nanj še ni 
odgovora) odgovarjajo, da so preko svojega pooblaš�enca že izvedli postopek dolo�itve 
funkcionalnega zemljiš�a za stanovanjske stavbe, ki bo predlagal vpis posameznih stanovanj 
s pripadajo�im funkcionalnim zemljiš�em  v zemljiško knjigo s �imer bi bila ta odgovornost 
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prenesena na lastnike stanovanj. Le ti  naj bi že v preteklosti  izkazali interes  ureditve 
dovoza in okolice vendar šele po tem, ko bodo postali zemljiškoknjižni lastniki, kar pa se do 
danes  še ni zgodilo.    
 

Odgovor pripravil: 

Leon Samsa, strojni tehnik 

Sodelavec za komunalne zadeve 

 

(14) 

Odgovor na pobudo svetnika Borisa Rebca, da bi se kontaktiralo s podjetjem Javor 
glede parkiranja na njihovem parkiriš�u v popoldanskih urah. Predlaga, da bi podjetje 
Javor z dvigom zapornice dovolilo parkiranje na njihovem parkiriš�u od 17. ure 
popoldan ter ob sobotah in nedeljah.  

 
Podjetje Javor Pivka d.d. je sprejel pobudo Ob�inskega sveta. Uporaba parkiriš�a pred 
podjetjem je omogo�ena ob�anom od 01.03.2008 dalje in sicer v delovnih dneh od 15.00 do 
6.30 ure in ves �as med vikendi oz. dela prostimi dnevi. 
 

Odgovor pripravila: 

Maja Kušlan, dipl.upr.org.  

Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti 

 

(15) 

Odgovor na vprašanje svetnice Danice Štrukelj Stanonik, kakšne so predvidene 
aktivnosti v zvezi z pobratenjem naše ob�ine z ob�ino Durach? 

 

Dne 21.02.2008 se je sestala Komisija za sodelovanje s pobratenimi ob�inami, poleg �lanov 
komisije sta bila prisotna tudi predsednik in podpredsednik društva Most g. Ernest Margon in 
g. Jože �an�ula. Predstavnika društva Most sta predstavila predvidena sodelovanja v 
letošnjem letu. V mesecu maju predvidevajo obisk 30 mladih udeležencev sre�anja iz 
pobratene ob�ine Durach. Predvidevajo obisk 8 predstavnikov mesta Durach na 
Petelinjskem teku, ki bo konec meseca maja, v mesecu juniju se pri�akuje obisk kolesarjev. 
Dne 01.06.2008 bo v Kamptu praznovanje ob 500 letnici Primoža Trubarja. V za�etku 
meseca septembra (predvidoma 05.09.2008) bodo v Durachu organizirali Slovenski dan. V 
tem letu na�rtujejo obisk mesta Durach tudi Pivški keglja�i. 
Komisija je sprejela sklep, da bo sodelovala pri gostovanju mladih iz Duracha v mesecu 
maju. Predsednik komisije g. Drago Štunf se bo s predstavniki mesta Duracha dogovoril 
glede sodelovanja na Slovenskem dnevu v Durachu v za�etku meseca septembra 2008. 
 
 

Odgovor pripravila: 

Maja Kušlan, dipl.upr.org. (strokovna sodelavka za družbene dejavnosti) v sodelovanju s 
predsednikom komisije za sodelovanje s pobratenimi ob�inami, g. Dragom Štunfom 
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