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5. SEJE OB�INSKEGA SVETA 
 

(1) 

Obrazložitev na pobudo svetnika Ervin Smerdelj, ki je posredoval pobudo Trške skupnosti Pivka, da 
naj se lokalna televizijska postaja raje ve�krat odzove povabilu trške skupnosti, da pripravi 
prispevke raznih prireditev, ki jih trška skupnost organizira. Vabilom se namre� lokalna TV ne 
odziva.  
 
Na lokalni kabelski televiziji smo preverili kolikokrat so bili vabljeni s strani Trške skupnosti na 
snemanje njihovih prireditev. V letu 2007 je TS Pivka kabelsko televizijo vabila dvakrat in sicer za 
odprtje Studenca ter za sre�anje Šempetrov. Za odprtje Studenca je bilo osebje pivškega studia že 
zasedeno z drugim snemanjem, za sre�anje Šempetrov, pa je bilo potrebno zagotoviti ekipo za 
snemanje za celoten dan (izkušnja studia iz leta 2005, zasedenost snemalca 18 ur). Ekipa pivške 
televizija je po besedah odgovornih kadrovsko omejena, saj so sredstva ob�ine sorazmerno nizka.  
Iz pogodb za leto 2004, 2005, 2006 in 2007, ki jih je ob�ina sklenila s kabelsko televizijo izhaja, da se 
snemajo redne in izredne seje ob�inskega sveta, snemanje kulturnih prireditev v organizaciji ob�ine, 
po možnosti pa tudi prireditve, kjer je ob�ina soudeležena kot sofinancer. Mese�ni znesek za snemanje 
brez DDV, znaša 560,00 � ali 134.198,00 sit.    
 
Odgovor je pripravila:  
mag. Jana Strle Knafelc 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 (2) 

Odgovor  na vprašanje svetnika Jadrana Broži�a kdaj bo v Pivka zgrajen nov bencinski servis. 

 

Pri OMV Slovenija d.o.o. smo preverili kako potekajo aktivnosti glede izgradnje novega bencinskega 
servisa v Pivki. Podali so odgovor v katerem navajajo, da je projektna dokumentacija za izgradnjo BS 
v zaklju�ni fazi, le še z Ob�ino Pivka se je treba uskladiti glede višine vložka v izgradnjo izvozne poti 
iz BS. V odgovoru navajajo tudi, da glede na frekventnost števila vozil in stati�ni potencial ( stalni 
prebivalci)  izgradnja novega BS v Pivki ni primarnega pomena za podjetje OMV in pri�akujejo 
ugoden razplet dogovora glede sofinanciranja izvozne poti iz predvidenega BS, ki je tudi del lokalne 
krajevne ceste št. 315400 ( cesta ob Elektru). 
 

Odgovor je pripravila:  

Ludvika Šabec, inž. gradb. 
Sodelavka za investicije 
(3) 

Obrazložitev na pobudo svetnika Jadrana Broži�a, da se ob�anom posreduje kakšne informacije o 
poteku postopka vra�anja vloženih sredstev. Predlagal je, da se na primer v Notranjsko – kraških 
novicah objavi obvestilo o poteku same zadeve. 
 
Dne 25.05.2007 sta v minister za gospodarstvo Andrej Vizjak in direktor Soda (Slovenska 
odškodninska družba) Marko Poga�nik na tiskovni konferenci predstavila strategijo vra�anja vlaganj v 
telekomunikacijsko omrežje. 
Sod je 25.05.2007 tako izpla�ala prve poravnave za vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje. 
Sod, ki je pristojna za vra�anje vlaganj, za izpla�ila pa bo država na družbo prenesla desetodstotni 
delež Telekoma Slovenije, je 5319 upravi�encem skupaj izpla�ala 5,68 milijona evrov. Sod prejeme 
tedensko od državnega pravobranilstva med 50 in 70 izvršilnih naslovov. Zneske mora Sod izpla�ati v 
roku dveh mesecev po prejemu sklenjene poravnave ali pravnomo�ne odlo�be sodiš�a. Daljši, 



Ob�ina Pivka                                                                                                      6. seja ob�inskega sveta  

_________________________________________________________________________________ 
17-3 

šestmese�ni rok je predviden za izpla�ilo upravi�encem, ki so ob uveljavitvi zakona že imeli 
podpisano poravnavo in takih je okoli 8.500. 
Državno pravobranilstvo, ki sprejema vloge za vra�anja vlaganj, je skupaj prejelo 36.499 zahtevkov. 
Do 9. maja so jih zavrnili skoraj pol, 18.174, sklenili so 9083 poravnav, okoli 8600 zahtevkov pa 
morajo še prou�iti. Kot so pojasnili na sodiš�u, so med nerešenimi zadevami predvsem še zahtevki 
lokalnih skupnosti in stanovanjskih zadrug, ki vsebujejo veliko število listin, zahtevki, ki jih 
uveljavljajo stranke zgolj na podlagi notarsko overjenih izjav. Na podlagi teh dela državno 
pravobranilstvo poizvedbe na Telekomu, ki pa praviloma nima ve� podatkov o takrat zgrajenem 
omrežju. V takih primerih je treba pridobiti še mnenje sodnega izvedenca in po potrebi cenilca. 
 
 
Ob�ina je dne 11.06.2007 na Državno pravobranilstvo v Ljubljani posredovala poizvedbo o zadevi. 
Prosili smo jih, da nam sporo�ijo kako poteka postopek reševanja zahtevkov za vra�ilo vlaganj v 
telekomunikacijsko omrežje, ki jih je na državno pravobranilstvo posredovala Ob�ina Pivka. V 
nadaljevanju vam posredujemo odgovor državnega pravobranilstva z dne 22.06.2007. 
 
Odgovor državnega pravobranilstva z dne 22.06.2007: 
Dne 11.6. 2007 ste Državno pravobranilstvo zaprosili za posredovanje izjave na podlagi 8.a. �lena 
Zakona o vra�anju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje oz. za obvestilo kdaj bo odlo�eno o 
zahtevku. 
 
Državno pravobranilstvo je prejelo 35.582 zahtevkov za vra�ilo vlaganj na podlagi Zakona o vra�anju 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je stopil v veljavo 10.6. 2006 
(ZVVJTO-UPB 3,Ur. list RS št. 110/2006-uradno pre�iš�eno besedilo). 
 
V rokih, predpisanih z zakonom, o takem številu zahtevkov ni mogo�e odlo�iti. Državno 
pravobranilstvo bo v vsaki zahtevi predlagatelja obvestilo, ali da njegov zahtevek ni utemeljen, ali 
predlagatelju ponudili poravnavo. V primeru zavrnitve zahtevka, bo lahko vlagatelj v dveh mesecih po 
zavrnitvi vložil predlog za rešitev zahtevka na sodiš�e (1.odst.8.a. �lena ), v primeru da se s ponujeno 
poravnavo ne bo strinjal, bo lahko v dveh mesecih po preteku roka dolo�enega za sklenitev poravnave 
(ki ne sme biti daljši od  3 mesecev), za�el postopek pred pristojnim sodiš�em (8.odst.8.�lena). 
 
Vlagatelji zahtevkov v svojih pravicah ne bodo prekludirani (oz. ne bodo prepozni za uveljavljanje 
svoje pravice), �e v roku 2 mesecev po izteku v zakonu predpisanega roka za pripravo predloga za 
sklenitev pisne poravnave ne bodo vložili zahtevka na sodiš�u, ker bo zahtevek dopustno vložiti po 
prejemu odgovora državnega pravobranilca na zahtevek vlagatelja. 
 
Odgovor je pripravila: 
Jana Vodopivec 
Svetovalka za stanovanjsko podro�je, poslovne prostore in splošne zadeve 
(4) 

Obrazložitev na pobudo svetnika Jadrana Broži�a, da se preveri delovanje hidrantov v Šmihelu ter 
da se delujo�e hidrante nadgradi nad zemljo ter, da se namesti omarico s pripomo�ki za gašenje. 
 

Direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i� je na seji povedal, da se v teh dneh kon�uje izdelava 
katastra hidrantov. Poro�ilo bo v teh dneh tudi kon�ano. Svetnika je povabil, da se oglasi na Ob�ini, 
kjer mu bo lahko podana kopija poro�ila. Povedal je še, da se bo v prihodnosti pripravil tudi predlog 
sanacije nedelujo�ih hidrantov, predlog zgraditve novih. Poudaril je, da se v zvezi s hidranti pojavlja 
v zadnjem �asu resen problem in sicer kraja vode iz hidrantov. 

 
Odgovor:  
S sklepom župana z dne 30.01.2007 je bila imenovana komisija za strokovni ogled hidrantnega 
omrežja – hidrantov na javnem vodovodnem omrežju v naseljih Ob�ine Pivka, katero so sestavljali 
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predstavnik ob�inske uprave Ob�ine Pivka, predstavnik Javnega podjetja Kovod d.o.o. in predstavnik 
Gasilske zveze Postojna. Opravljen je bil ogled in delovanje vseh hidrantov v naseljih in pripravljeno 
poro�ilo, ki je na vpogled pri sodelavki za komunalne zadeve na ob�inski upravi. Stanje hidrantov je 
zadovoljivo, dolo�eni hidranti so potrebni manjših popravil (manjka nastavek za odpiranje pri 
podzemnih hidrantih), samo v dveh naselji je potrebna zamenjava nadzemnih hidrantov z novimi, saj 
so obstoje�i že dotrajani. Ker v prora�unu za leto 2007 ni predvidenih sredstev za popravilo vseh 
hidrantov, nameravamo v letošnjem letu pristopiti k popravilu tistih hidrantov, kateri se nahajajo na 
bolj ogroženih podro�jih v zvezi z požarno varnostjo. Glede na pobudo, da se podzemne hidrante 
zamenja z nadzemnimi, v dolo�enih primerih le-to ni smiselno, saj so obstoje�i hidranti v dobrem 
stanju ali potrebni samo manjšega popravila. Prav tako, pa podzemni hidranti ne posegajo v prostor ali 
na zemljiš�a v privatni lasti in so le-ti lahko locirani na javnem dobrem, na lokalnih cestah ali javnih 
poteh. V primeru, da se je pri strokovnem ogledu ugotovilo, da se dolo�en podzemni hidrant zamenja 
z nadzemnim, se bo le-to izvedlo. Poleg tega pa predstavljajo nadzemni hidranti tudi ve�jo možnost za 
nepooblaš�en odvzem vode iz vodovodnega sistema, zato vam v nadaljevanju posredujemo podatke 
pripravljene s strani Javnega podjetja Kovod d.o.o. o navedeni problematiki. 
 
V podjetju Kovod Postojna d.o.o. ugotavljajo, da prihaja do nepooblaš�enih odvzemov vode tako na 
obmo�ju ob�ine Postojna, kot tudi na obmo�ju ob�ine Pivka. Sicer jim obstoje�a tehnika (merilci 
pretokov, ra�unalniški sistem ipd..) trenutno ne omogo�ajo ugotovitev to�ne lokacije odvzema vode, 
lahko pa dolo�ijo koli�ino in �as odvzema (mo�no pove�an pretok vode iz vodohramov). Na podlagi 
informacij delavcev Kovoda in krajanov je najve� nepooblaš�enih odvzemov v vaseh Košana, 
Zagorje, Jurš�e, verjetno pa se odvzemi vršijo tudi v drugih krajih v ob�ini Pivka. 
 
Graf 1: pregled realizirane prodaje ter izgube vode v mesecih februar, marec in april 2007 
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Iz grafa je razvidno, da izguba vode mo�no poraste v mesecu aprilu, �eprav ve�jih okvar na 
vodovodnem sistemu v tem �asu niso imeli. Iz podatkov se lahko sklepa, da je pove�ana izguba vode v 
ve�ji meri posledica nepooblaš�enih odvzemov vode iz vodovodnega sistema. 
Ocenjujejo, da se celotna koli�ina nepooblaš�eno odvzete vode iz vodovodnega sistema Kovod v 
ob�ini Pivka in Postojna na letni ravni giblje med 30 000 m3 in cca. 50 000 m3 (odvisno od 
vremenskih razmer). 
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Nepooblaš�eno odvzeta voda posameznikom, kateri se poslužujejo na ta na�in pridobiti vodo, ni 
obra�unana, temve� je kategorizirana kot izgube na javnih vodovodih, kar pomeni, da jo pla�ujemo vsi 
porabniki pitne vode iz javnega vodovoda.   

 
Odgovor je pripravila:  
Natalija Vilhar Samsa, inž. grad. 
Sodelavka za komunalno infrastrukturo 
 (5) 
Obrazložitev na pobudo svetnika Janeza Marin�i�a, da se do naslednje seje, s strani nadzorne 
službe izvedbe del, pridobi poro�ilo o poteku del (neko kompleksno informacijo), pri gradnji 
kanalizacije v Zagorju, ki se je pri�ela v mesecu septembru lanskega leta. Na podlagi poro�ila  bo  
kot svetnik lahko podajal odgovore vaš�anom na razna vprašanja, ki se v tej situaciji obra�ajo nanj.  
 

Alenka Rau je na seji povedala, da je rok izvedbe del junij 2007. 
 

Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je seznanjen, da je bilo pri poteku del, predhodno 
potrebno rešiti veliko nepredvidenih problemov. Kot je sam seznanjen naj bi bil izvajalec kar precej 
prilagodljiv željam vaš�anov. Župan je povedal, da se bo do naslednje seje pripravilo pisni odgovor. 

 
Prilagamo obrazložitev odgovornega nadzornika glede poteka del pri investiciji Kanalizacija Zagorje 
III. Faza:  
 
Ob�ina Pivka  
Kolodvorska cesta 5 
                Koper, 18.6.2007 
6275 Pivka  
 
Zadeva:Odgovor na pobudo ob�inskega svetnika za  pripravo informacije o poteku del na    
investiciji "Kanalizacija Zagorje III.faza" 
 

Pri vprašanju glede problematike izvajanja kanalizacije v Zagorju nismo zaznali ve�jih problemov 
kot obi�ajno in kot je tudi normalno pri tovrstnih gradnjah (izvedba  kanalizacijskega omrežja znotraj 
naselja). 

Razumemo pa, da so krajani ob izvajanju teh del pred njihovimi domovi in na njihovih lastniških 
parcelah prizadeti  zaradi posledic gradnje, to je prah, hrup, težek dostop do objeka itd.. 

Z ve�ino vaš�anov smo korektno sodelovali in tudi v veliki meri izvedli želene posege in se 
prilagajali potrebam in zahtevam vaš�anom. Verjetno pa le niso vsi zadovoljni, kajti možno je, da so 
imeli druga�na pri�akovanja glede izvedbe del. 

Izvajalec je bil uveden v delo 13/11/2006, dela je izvajal skladno z gradbenim dovoljenjem, 
projektno dokumentacijo in zapisniki operativnih sestankov. 

Zaradi zagotavljanja enakopravnosti in enakosti med vaš�ani in ostalimi prebivalci ob�ine Pivka, je 
bil na Ob�ini sprejet dogovor, da se vsakemu objektu zagotovi en priklju�ek za fekalno in en 
priklju�ek za meteorno kanalizacijo. Ve�je število priklju�kov so morali vaš�ani pla�ati sami tako kot 
v ostalih investicijah Ob�ine. 

Dela so v zaklju�ni fazi, dne 30.5.07 je bil opravljen interni pregled, na katerem ni bilo ve�jih 
pomanjkljivosti, tehni�ni pregled je predviden 28.6.2007 in  pri�akujemo uspešno izdajo uporabnega 
dovoljenja. Dela so se izvedla v  predvidenem pogodbenem roku, v skladu z obsegom del. 

 
Glede zgoraj navedenega bi prosili, da se postavijo konkretna vprašanja, ker le na konkretna 

vprašanja lahko odgovorimo.  
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Zaklju�no poro�ilo investicije : vrednost, dokumentacija, skladnost z terminskim planom, bomo 
pripravili po zaklju�ku vseh del in uspešno opravljeni primopredaji. 

 
 

       Nadzor in inženiring: 
       Tringrad nova d.o.o. 
 
       Denis P. Žerovnik, univ.dipl.inž.gra 

   
 

Poleg vsebine gornjega poro�ila naj dodamo le to, da je bil dejansko dne 28.6.2007 izveden tehni�ni 
pregled omenjene investicije. Komisija, ki je sodelovala na tehni�nem pregledu je ugotovila, da so 
dela opravljena dobro in v skladu z veljavno zakonodajo, zato v kratkem  pri�akujemo izdajo 
uporabnega dovoljenja.  

Dne 5.7.2007 pa bomo opravili še kvalitetni prevzem del  in predali zgrajeno kanalizacijo v 
upravljanje javnemu podjetju Kovod d.o.o. iz Postojne.  

 

Odgovor je pripravila:  

Ludvika Šabec, inž. gradb. 
Sodelavka za investicije 
(6)  

Obrazložitev na pobudo svetnika Andreja Godina, da se ob obstoje�e hidrante postavi omarice za 
shranjevanje potrebne opreme za uporabo hidranta npr. cev, sekira,.. V požaru,  ki je bil pred 
kratkim v vasi kal se je namre� izkazalo, da bi sicer lahko za�eli objekt gasiti že prej, vendar ob 
obstoje�ih hidrantih ni bilo potrebne opreme. 

 

V pomladanskih mesecih je bila s strani župana imenovana komisija za pregled hidrantnega omrežja v 
naseljih Ob�ine Pivka. V sklopu pregleda so se dolo�ale tudi lokacije predvidene za postavitev 
hidrantnih omaric. To�ne lokacije so razvidne iz poro�ila, katerega je sestavila omenjena komisija in 
je na vpogled pri sodelavki za komunalne zadeve, prav tako pa se bodo lokacije še usklajevale z 
predsedniki vaških in trške skupnosti. Predvideno je bilo, da se v vsakem naselju, v katerem ni 
gasilskega doma, postavi eno hidrantno omarico z vso potrebno opremo, kar znaša skupaj z dobavo in 
postavitvijo omaric cca 15.000,00 Eur. Ker v prora�unu 2007 ni predvidenih sredstev za postavitve 
hidrantnih omaric, nameravamo v naslednjem letu predvideti ta strošek v prora�unu ter izvesti 
naro�ilo.     

 

Odgovor je pripravila:  
Natalija Vilhar Samsa, inž. grad. 
Sodelavka za komunalno infrastrukturo 
(7)  

Obrazložitev na ponovno pobudo svetnice Minke Sušelj, ki je posredovala pobudo VS Dolnja 
Košana, za ureditev križiš�a v Dolnji Košani pred objektom, kjer se nahaja pošta. Cesto Neverke – 
Dolnja Košana naj se dolo�i kot prednostno cesto, medtem ko se cesto iz smeri Nova Sušica dolo�i 
kot stranko cesto ter primerno opremi s prometnim znakom »križiš�e s prednostno cesto«. 
Omenjeno križiš�e je bilo tako ozna�eno do za�etka obnove objekta pošte, na kar so znak zaradi del 
na tem obmo�ju odstranili. Prosijo, da se križiš�e zaradi varnostnih razlogov ponovno opremi z 
znakom »križiš�e s prednostno cesto« in dodatno postavitve ob križiš�u smerokaz za Pivko oz. 
Ribnico. 
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Pobuda svetnice je vsekakor smiselna, o tem je tudi razpravljala komisija za tehni�no urejanje 
prometa. Ob�ina Pivka je izdala odlo�bo za postavitev prometnega znaka podjetju CPK d.d., ki izvaja 
vzdrževalna dela na lokalnih cestah Ob�ine Pivka v skladu s koncesijsko pogodbo. 

 

Odgovor je pripravila:  

Ludvika Šabec, inž. gradb. 
Sodelavka za investicije 
(8)  

Odgovor na vprašanje svetnika Stojana Sušelj kakšno je stališ�e Ob�ine do postavljenih barak, 
vrtnih lop in nadstreškov tako v sami Pivki kot v celi ob�ini. 

 

Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je ureditev situacije precej kompleksna. Predvideva pa, 
da se bo v bližnji prihodnosti umeš�anje garaž, lop in podobnega urbanisti�no definiralo za v naprej. 
Kar je že zgrajenega ali postavljenega brez dovoljenj pa bo potrebno preveriti na kakšen na�in je 
možno zadevo sanirati ali urediti. 

Glede vrti�kov ob stanovanjskih blokih na Pivški ulici (poleg krožiš�a) je povedal, da je Ob�ina 
odkupila dolo�en del zemljiš�, zato bo del vrti�kov preurejen zelenico. 

 
Pomožni objekti kot so garaže, drvarnice, nadstreški, vrtne lope in podobno, so v najve�ji meri 
problem na funkcionalnih zemljiš�ih ve�stanovanjskih objektov, saj se interesi lastnikov pogosto 
razhajajo. V primerih kjer ob�ina razpolaga z zemljiš�em bo sanacija oziroma odstranitev neustreznih 
objektov možna in izvedljiva. Predvidevamo, da bi se del te problematike uredil skozi uvajanje 
toplovodnega omrežja oz. daljinskega ogrevanja, s �imer bi odpadle potrebe po drvarnicah. Ob�ina 
sicer ne more investirati v gradnjo pomožnih objektov za lastne potrebe ob�anov, možni pa so 
vzpodbujevalni mehanizmi, kot so predstavitve primerov dobre prakse, ali priprava usmeritev za 
sanacijo najbolj degradiranih okolij (nekaj bo evidentiranih v prostorskih aktih), s katerimi bi se 
dolo�ile lege pomožnih objektov na zemljiš�u, zbrali primeri izvedbe pomožnega objekta z oceno 
stroškov izvedbe in podobno. Slednje bi bila podlaga za lažje dogovarjanje etažnih lastnikov v skupno 
investicijo, odlo�itev o enotni izvedbi in investiranju pa ostaja še vedno na strani lastnikov. 
 
Odgovor je pripravila:  
Alenka Rau, univ. dipl. inž. arh. 
Višja svetovalka za urejanje prostora, prostorskega planiranja in urbanizma 
(9)  

Obrazložitev na pobudo svetnika Aleša Cantarutti, da se pove�a postavka za storitve kabelske 
televizije tako, da bo izvajalec lahko pripravil ve� prispevkov o dogodkih in prireditvah, ki se 
dogajajo v Ob�ini. Predlagal je, da se zato zmanjša postavka sofinanciranja revije Kras, ker meni, 
da je kabelska postaja bolj gledana kot pa branje revije Kras. 

 
Zadevo bi moral ob�inski svet preu�iti v okviru rebalansa za leto 2007 oziroma prora�una za leto 
2008.  
 
Ob�ina Pivka je z izdajateljem revije Kras podpisala enoletno pogodbo s katero si zagotavlja prostor 
za objavo prispevka velikosti najmanj dveh tiskanih strani in 100 izvodov revije. Do sedaj so bile 
realizirane tri številke, kjer so bili objavljeni prispevki o kamnoseški u�ni poti, o Parku vojaške 
zgodovine in o pivških kamnitih križih. Strošek Ob�ine je 625,938 �/številko. Pripominjamo, da se 
revija Kras brezpla�no deli v vse urade državne uprave, na naslove vseh poslancev DZ, vsem ve�jim 
podjetje, knjižnicam…in je za promocijo ob�ine Pivka zunaj njenih meja zelo pomembna. Dobljene 
izvode Ob�ina Pivka razdeli svetnikom, ob�inski upravi, osnovnim šolam,… 
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Odgovor je pripravila:  
mag. Jana Strle Knafelc 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
(10) 

Obrazložitev na pobudo svetnika Mihe Kapelj, da se svetniške pobude in vprašanja skupaj z 
odgovori objavi v Notranjsko – kraških novicah na strani iz ob�inske hiše. 

 
Glede na obseg pobud in vprašanj svetnikov skupaj z odgovori župana in ob�inske uprave je 
pri�akovati, da bi objava obsegala celotno stran v Notranjsko-kraških novicah kar znaša 1.529,00 �, 
brez DDV, to je 366.350 sit oziroma z davkom 1.834,80 �, to je 439.691 sit. Za 9. sej letno (letna 
ocena glede na pretekle izkušnje) je to 16.513,20 �, to je 3.957.223 sit. Za primerjavo z drugimi 
stroški informiranja je to cca. 6.000,00 � ve� kot ob�ina nameni za mese�no izhajanje Prestopa.  
Ob tem pripominjamo, da so odgovori na pobude in vprašanja na voljo vsem zainteresiranim na spletni 
strani Ob�ine Pivka. 
 
Odgovor sta pripravili:  
mag. Jana Strle Knafelc 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
in 
Maja Kušlan 
Strokovna sodelavka 
 (11) 

Odgovor  na vprašanje  svetnika Borisa Rebec zakaj v predloženi brošuri Brkinska sadna cesta po 
prireditve v ob�ini Pivka naveden samo Pivški shod in nobena druga prireditev, npr. Petelinjski tek. 

 

Za zgibanko Brkinska sadna cesta smo bili s strani bistriške KSS pozvani za dostavo slike 
znamenitosti oziroma pomembnejše turisti�ne to�ke v Pivki katero smo jim tudi dostavili. Brez 
dodatnih obrazložitve so nam tudi dostavili nekakšen seznam, ki smo ga morali potrditi oziroma 
popraviti podatke. To smo tudi naredili. Predlagali jim bomo, da v prihodnje tesneje sodelujejo z 
vklju�enimi ob�inami, ter jih pozvali, da v naslednjem ponatisu zgibanke podatke ob�ine Pivka 
dopolnijo. 
 
Ob tej priliki bi vas radi obvestili, da smo vse vaške skupnosti, trško skupnost, društva, zveze, 
združenja v prejšnjem tednu obvestili, da lahko brezpla�no oglašajo svoje prireditve na Slovenskem 
turisti�nem portalu, kjer je obisk spletnih strani vedno ve�ji.  
Prav zaradi tega se je pred �asom Lokalno pospeševalni center Pivka vklju�il v verigo skrbnikov 
slovenskega turisti�nega portala pri Slovenski turisti�ni organizaciji. Slovenski turisti�ni informacijski 
portal www.slovenia.info bo letos jeseni dopolnil štiri leta delovanja. V teh letih je portal postal 
nepogrešljivo orodje potencialnih turistov za iskanje informacij, ki bistveno vplivajo na njihove 
potovalne odlo�itve, in hkrati tudi nepogrešljivo orodje tudi za nas, turisti�ne ponudnike, za 
približevanje in nenazadnje tudi trženje doživetji, ki jih nudimo gostom. Informacije so objavljene v 
štirih tujih jezikih, kmalu pa se jim bosta pridružila še dva nova tuja jezika.   
S podelitvijo skrbništva smo postali pristojni za vnos vseh podatkov, ki se nanašajo na ponudbo in 
opise naše ob�ine (prireditve, znamenitosti, gostilne…) . V primeru, da obiskovalec internetnih strani 
brska po vsebini, lahko na podlagi razli�nih parametrov pridobi želene vsebine, ki jih ponujamo v 
Pivki in okolici.  
 

Odgovor je pripravila:  
Neža Dekleva, inž.kom. 
Strokovna sodelavka  

 


