
PISNI ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV S 
2. SEJE OB�INSKEGA SVETA 

 
 
 
 
(1) 
Obrazložitev na pobudo svetnika Ernesta Margona, da se iz varnostnih razlogov namesti 
ograjo na stopnice, ki vodijo v športni park. 
 
V letu 2006 smo v sklopu zunanje ureditve oz. dostopa do VŠD SKALA na novo uredili 
dostope v športni park in sicer v neposredni bližini Pre�ne ulice, kjer so nameš�ena dvokrilna 
vrata za intervencijski dostop vozil in enokrilna vrata, ki so nameš�ena na zaklju�ku plo�nika 
za dostop pešcev; drugi nov dostop je v neposredni bližini šolskega kompleksa, kjer so 
nameš�ena dvokrilna vrata od katerih vodi dalje široka rampa trenutno še v makadamski 
izvedbi. Na tem obmo�ju je v bodo�nosti predvidena gradnja tribun. Tretji dostop v športni 
park, ki je bil v letu 2006 obnovljen pa je lociran nasproti Krpanovega doma. Tu so 
nameš�ena enokrilna vrata in do atletske steze vodijo stopnice, ki so grajene v brežini, zato v 
skladu z zakonodajo ograja ob stopnicah ni potrebna. Menim, da se je treba z upravljalcem 
športnega parka dogovoriti, da bi se uporabljal predvsem novozgrajen dostop za peš promet iz 
neposredne bližine Pre�ne ulice, ki poteka po ravnini in nima stopnic, celo robnik je položen 
tako, da omogo�a dostop tudi ljudem na vozi�kih. Res pa je, da so ta vrata trenutno 
zaklenjena in so odklenjena le tista vrata, ki vodijo na stezo prek stopnic.  
 
Odgovor je pripravila:  
Ludvika Šabec, inž. gradb. 
Svetovalka za investicije 
 
 (2) 
Odgovor na pobudo svetnika Ernesta Margona, da se organizira ob�insko redarstvo. 
 
Glede organizacije ob�inskega redarstva potekajo intenzivni pogovori za ustanovitev skupne 
medob�inske uprave Notranjsko kraške regije, ki bi zajemala skupno inšpekcijsko in redarsko 
službo. 
 
Odgovor pripravila: 
Janko Boštjan�i�, univ. dipl. inž. 
Direktor ob�inske uprave  
in 
Emanuela Lenar�i�, dipl. inž. 
Višja svetovalka za komunalno inšpekcijo in nepremi�nine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (3) 

Obrazložitev na pobudo svetnika Ernesta Margona, da se gradivo za sejo ob�inskega sveta 
objavi na spletni strani na isti dan, kot se gradivo posreduje �lanom ob�inskega sveta in 
novinarjem. 
 
Gradivo za sejo ob�inskega sveta je potrebno še tehni�no obdelati , na�eloma je objavljeno na 
spletni strani naslednji dan. Morebitne dopolnitve gradiva, pa se objavi kasneje. 
 
Odgovor je pripravila:  
Andreja Penko Novak 
Strokovna sodelavka za finance in informatiko 
 
(4) 
Obrazložitev na pobudo svetnika Ernesta Margona, da se glede na to, da spletna stran 
vsebuje rubriko županov koledar, le tega ažurira. V koledarju namre� že nekaj mesecev ni 
bila vpisana nobena nova informacija. 

Rubrika »Županov koledar« ni bila ažurirana zaradi tehni�nih težav.  
Od za�etka januarja 2007 je rubrika spet ažurna. 
 
Odgovor je pripravila:  
Vanda Smrdel 
Tajnica 
 (5) 
Obrazložitev na pobudo svetnika Ernesta Margona, da se realizira že nekajkrat podano 
pobudo ob�inskega odbora Mlade Slovenije Pivka in sicer, da se pri Škofovi hiši v centru 
Pivke ozna�i sredinske �rte cestiš�a. Pobudo je že obravnavala Komisija za tehni�no 
urejanje prometa, ki je predlog tudi podprla. Imel je tudi pobudo, da ob�inska uprava 
spremljala realizacijo vseh podanih pobud. 
 
Podjetju KOMUS d.o.o. je izdana ODLO�BA o postavitvi dodatnih talnih ozna�b, ki upam 
da bodo vsaj delno izboljšale razmere glede parkiranja na obmo�ju križiš�a pri Škofovi hiši, 
popolnoma rešile problema pa definitivno ne bodo. 
V decembru 2006 so bile talne ozna�be dejansko postavljene, opažam pa, da obnašanje 
voznikov na omenjenem obmo�ju po izvedbi dodatnih talnih ozna�b ni bistveno boljše. 
 
Odgovor je pripravila:  
Ludvika Šabec, inž. gradb. 
Svetovalka za investicije 
 
 (6) 
Obrazložitev na ponovno pobudo svetnika  Ernesta Margona, da se odgovore na pobude in 
vprašanja posreduje svetnikom skupaj z gradivom za sejo in ne šele na sami seji. Odgovore 
na pobude in vprašanja, ki jih ni možno posredovati z gradivom pa se poda na sami seji. 
 
Na podlagi osmega odstavka 17. �lena Poslovnika ob�inskega sveta Ob�ine Pivka mora biti 
pisni odgovor na pobudo ali vprašanje posredovan vsem �lanom ob�inskega sveta s sklicem, 
najkasneje pa na prvi naslednji seji. 
 



Kot je bilo v obrazložitvah na to isto pobudo svetnika že ve�krat povedano, se je v ob�inski 
upravi izoblikovala praksa, da se odgovore na pobude in vprašanja svetnikov pripravi potem, 
ko je vabilo skupaj z gradivom že posredovano in je dan seje to�no dolo�en, kar zagotavlja 
tudi ve�jo ažurnost posredovanih odgovorov. 
 
Odgovor pripravila: 
Jana Vodopivec, dipl. ekon. 
Svetovalka za stanovanjsko podro�je, poslovne prostore in splošne zadeve 
 
(7) 
Obrazložitev na pobudo Luke Kaluža, da Ob�ina apelira na Telekom, da posodobi 
telefonsko centralo v Košani. 
 
Podjetje Telekom d.d. je v okviru svoje investicijske politike, že pri�elo s postopkom 
posodobitve medkrajevnega telekomunikacijskega kabla med telefonskima centralama v Pivki 
in Košani. 
Obstoje�i bakreni kabel bo namre� zaradi zapolnitve kapacitet in dotrajanosti zamenjan z 
opti�nim, za to pa je bila že izdelana projektna dokumentacija PZI. Trenutno je celoten 
projekt v fazi pridobivanja soglasij za izvedbo na projektirani trasi in usklajevanjem trase s 
projektom izgradnje plo�nika skozi vas Kal. Posodobitev telefonske centrale v Košani bo 
izvedena skladno z  zamenjavo opti�nega kabla, saj predstavlja obstoje�i kabel tehni�no oviro 
za nadgradnjo telekomunikacijskih storitev.  
 
Odgovor je pripravil:  
Boštjan Glažar, dipl.inž.el. 
Vodja LPC 
 
 (8) 
Odgovor na vprašanje svetnice Danice Štrukelj Stanonik s kakšno pravico smejo preko 
zapornice nameš�ene pred OŠ Pivka z avtomobili le zaposleni v osnovni šoli glede na to, da 
so bile le te nameš�ene zaradi varnosti otrok. 
 
Rampa je bila dejansko postavljena zaradi varnostnih razlogov in prevelike frekvence vozil. 
Šola ima namre� 420 otrok in �e bi se vsi starši pripeljali do vrat bi to vsako jutro povzro�ilo 
prometni zamašek. Zaposleni imajo dostop preko rampe, ker je ob šoli zanje zagotovljeno 
parkiriš�e. Šola ima 50 zaposlenih, od tega jih 10 pri�ne z delom ob 7.00 preden za�nejo 
prihajati otroci. �istilke za�nejo z delom popoldan, u�itelji pa imajo vsi fleksibilen delovni 
�as, tako da jih z delom ob 8. uri pri�ne cca. 35. Šola ocenjuje, da prihod zaposlenih 
neposredno do šole ni posebna pravica zaposlenih ter, da je bila  s postavitvijo rampe bistveno 
pove�ana varnost  otrok. 
 
Odgovor je pripravila:  
mag. Jana Strle Knafelc 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 


