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

 
 
(1) 
Obrazložitev na pobudo svetnika Martina Volk, da se sanira divje odlagališ�e pri Veliki 
Pristavi. 
 
Divjega odlagališ�a pri Veliki Pristavi nimamo vodenega v evidenci divjih odlagališ�, zato 
nas veseli, da je bila podana pobuda za sanacijo le-tega. V prora�unu imamo še nekaj 
sredstev, rezerviranih v ta namen. V izvedbo sanacije ga bomo vklju�ili takoj, ko bomo 
izvedeli natan�nejšo mikrolokacijo odlagališ�a, saj nam vaš�ani niso vedeli povedati, kje se 
smetiš�e nahaja. 
 
Odgovor je pripravila:  
Emanuela Lenar�i�, dipl. inž. 
Svetovalka za komunalno inšpekcijo in nepremi�nine 
 
 (2) 
Odgovor na vprašanje svetnice Mojce Požar Štunf je, v zvezi s problematiko prebivalcev 
Ulice 27. aprila, Snežniške in Tovarniške, zaradi obratovanja nove tovarne peletov, ali je 
Ob�ina že pridobila rezultate meritev in program ukrepov, ki jih bo investitor izvršil, da bo 
dosežen nivo dovoljenih obremenitev bivalnega okolja prizadetih ob�anov. Predlagala je, da 
se jih predstavi na naslednji seji odbora za varstvo okolja.   
 
Ob�ina Pivka je bila s strani GG Postojna dne 11.9.2006 obveš�ena, da se od januarja 2006 
izvajajo sanacijska dela skladno s programom sanacijskih ukrepov za znižanje emisij hrupa. 
Po zaklju�ku sanacijskih del (v drugi polovici oktobra) bodo izvedene kon�ne meritve emisij 
hrupa v okolju. 
 
Odgovor je pripravila:  
Emanuela Lenar�i�, dipl. inž. 
Svetovalka za komunalno inšpekcijo in nepremi�nine 
 
 (3) 
Obrazložitev na pobudo svetnice Mojce Požar Štunf, kot pobudo odbora za varstvo okolja, 
da ob�inska uprava pripravi lokalni program varstva okolja. 

Zakon varstvu okolja v 38. �lenu dolo�a, da Program varstva okolja sprejme mestna ob�ina, 
lahko pa tudi ob�ina ali širša lokalna skupnost. Za ob�ino torej ni obvezujo�e, vsekakor pa je 
to lahko korak naprej na podro�ju varstva okolja. V prora�unu trenutno nimamo rezerviranih 
sredstev za ta namen, o nadaljnjih ukrepih za izdelavo le-tega pa bomo prav gotovo 
razpravljali tudi na pristojnem odboru. 
 
Odgovor je pripravila:  
Emanuela Lenar�i�, dipl. inž. 
Svetovalka za komunalno inšpekcijo in nepremi�nine 
 
 
 
 



(4) 
Obrazložitev na pobudo svetnika Miloslava Kranjca, da se glede na to, da je v prora�unu za 
naslednje leto predvidena postavka »cesta Nadanje selo« le to uvrsti v operativni plan 
izvajanja ob�inskih nalog in se dolo�i konkretno osebo, ki bo delala na tej zadevi. 
 
 
Na podlagi dogovora z vodstvom ob�ine je imenovana oseba, ki bo delala na tem projektu, to 
je Ludvika Šabec. 
V letu 2006 planiramo izvesti JNMV za izbor projektanta za izdelavo projektne 
dokumentacije. Na podlagi izdelane idejne zasnove bomo pristopili k urejanju zemljiš� in na 
podlagi tega k nadaljnem projektiranju. Preverjamo tudi ali bomo poseg izvedli brez 
gradbenega dovoljenja. 
 
Odgovor je pripravila:  
Ludvika Šabec, inž. gradb. 
Svetovalka za investicije 
 
 (5) 
Obrazložitev na pobudo vaš�anov Drskov�, ki jo je predstavil svetnik Jože Žele, da starši 
otrok, ki obiskujejo podružni�no šolo Zagorje zahtevajo, da se za njihove otroke kon�no 
zagotovi ali podaljšano bivanje ali, da se uredi javni prevoz otrok v šolo in iz šole, saj 
sedanje avtobusne zveze niso usklajene z šolskim urnikom.  
 
 
Ob�ina Pivka je s strani Osnovne šole Pivka in ponudnikov avtobusnih prevozov pridobila 
ocene stroškov za podaljšano bivanje oziroma za avtobusni prevoz. Odbor za družbene 
dejavnosti se je strinjal, da se v šoli organizira podaljšano bivanje. O sredstvih se bo odlo�alo 
na 29. seji ob�inskega sveta. 
 
Odgovor je pripravila:  
mag. Jana Strle Knafelc 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 (6) 
Obrazložitev na pobudo vaš�anov Drskov�, ki jo je predstavil svetnik Jože Žele, da se zaradi 
naraš�anja števila otrok zgradi otroško igriš�e v vasi Drskov�e, za kar so pripravljeni tudi 
sami prispevati. 
 
 
V zvezi z izgradnjo otroškega igriš�a v vasi Drskov�e se je preverjalo najprimernejšo 
lokacijo. Predstavniki Vaške skupnosti Zagorje so podali predlog lokacije na robu vasi v 
smeri proti Šilentaboru, ki pa jo bo potrebno v prihodnje šele urediti s prostorskimi akti.  
 
Odgovor sta pripravili:  
Natalija Vilhar Samsa, dipl. inž. 
Sodelavka za komunalno infrastrukturo 
in  
Alenka Rau, univ. dipl. inž. arh. 
Višja svetovalka za urejanje prostora, prostorskega planiranja in urbanizma 
 
 
 



(7) 
Obrazložitev na pobudo vaš�anov Drskov�, ki jo je predstavil svetnik Jože Žele, v zvezi s 
pripravljenim projektom izgradnje plo�nikov in postajališ� v vasi Drskov�e, kdaj bo le ta 
realiziran, glede na to, da je s strani DRSC-ja potrjen. 
 
 
Direktor ob�inske uprave Janko Boštjan�i� je na 28. redni seji povedal, da se za pobudo v 
zvezi z izgradnjo otroškega igriš�a v vasi Drskov�e zahvaljuje, vendar je predlagano obmo�je 
izgradnje izven obmo�ja zazidljivosti, zaradi �esar je pridobitev gradbenega dovoljenja 
trenutno nemogo�a. 
V zvezi s projektom izgradnje plo�nikov in postajališ� je poudaril, da je bil eden bistvenih 
problemov pridobitev soglasij s strani lastnikov zemljiš�. Nadalje je povedal, da  so projekti 
potrjeni, vendar projekti ne bodo realizirani letos, se pa lahko realno pri�akuje, da bo zadeva 
realizirana v prvi polovici naslednjega leta. 
Ludvika Šabec je  na seji  podarila, da soglasje DRSC-ja velja 2 leti. 
(Iz zapisnika 28. seje) 
 
Predlagam, da se v letu 2006 uredijo zadeve v vezi lastništva parcel, ki jih za poseg 
potrebujemo. Imamo izdelan seznam potrebnih površin na dolo�enih parcelah, ki jih za 
izvedbo projekta, na katerega je bilo pridobljeno soglasje DRSC, dejansko potrebujemo, zato 
bodo strokovne službe za nepremi�nine na Ob�ini Pivka pri�ele z pripravo ustreznih pogodb. 
 
Odgovor je pripravila:  
Ludvika Šabec, inž. gradb. 
Svetovalka za investicije 
 
 (8) 
V letošnjem letu so ob�ine v obmo�ju Okrožnega sodiš�a v Kopru na podlagi poziva 
sodiš�a predstavniškim organom ob�in predlagale kandidate za sodnike porotnike. Ker 
odziva na prvo objavo v oktobru lani ni bilo dovolj, je sodiš�e januarja letos ponovno 
pozvalo upravi�ene predlagatelje k podaji predlogov.  
Odgovor na pisno vprašanje ob�inskega odbora Nove Slovenije ali je Ob�ina Pivka sploh 
predlagala na podlagi poziva ustrezno število kandidatov za sodnike porotnike in �e, kako 
je potekal postopek evidentiranja in predlaganja.  
 
 
Ob�ina Pivka je dne 05.01.2006 podala predlog za kandidate za sodnike porotnike in sicer je 
predlagala 6 kandidatov, od teh sta bila dva imenovana ponovno. Postopek evidentiranja in 
predlaganja kandidatov je bil izpeljan tako kot vedno doslej na predlog župana v Uradu 
župana.    
 
Odgovor je pripravil:  
Janko Boštjan�i�, univ.dipl.inž.  
Direktor ob�inske uprave 
 
 (9) 
Pred kratkim je Ob�ina Pivka v Uradnem listu RS - Razglasni del št. 62-63 z dne 
16.6.2006 objavila javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov v Krpanovem 
domu in sicer poslovnega prostora, ki ga zaseda Posta Slovenije in sosednjega 
poslovnega prostora. Za slednjega je predlog za prodajo na današnjem ob�inskem 
svetu. Sklep ob�inskega sveta o prodaji dela, ki ga zaseda Posta je bil sprejet lani in 



upoštevan v prihodkih lanskoletnega prora�una Iv rebalansu/. Realizacije ni bilo. V 
prora�unu za leto 2006 pa planirani prihodek ni upoštevan, �eprav je sklep iz lanskega 
leta (konto 72000), prav tako se sprašujemo, ali je bila prodaja predvidena v letnem 
programu prodaje ob�inskega stvarnega in finan�nega premoženja za leto 2006, ki je 
obvezna priloga prora�una. Zakon o javnih financah namre� zahteva da se skupaj s 
prora�unom predloži ob�inskemu svetu v sprejem navedeni program prodaje. 
Pred kratkim je Ob�ina Pivka na spletni strani objavila javno zbiranje ponudb za 
prodajo poslovno stanovanjskega objekta Kolodvorska 19. Sklep o prodaji tega objekta 
je ob�inski svet sprejel septembra lani in zajel v prihodkih za leto 2005. �eprav 
realizacije lani ni bilo, v letošnjem prora�unu v prihodkih ni zajet prihodek od prodaje 
tega objekta. V letošnjem prora�unu so prikazani le prihodki iz naslova prodaje 
stanovanj v višini 30 milijonov SIT. 

Odgovor na pisno vprašanje ob�inskega odbora Nove Slovenije ali je zgoraj navedeni 
postopek v obeh primerih voden v skladu z Zakonom o javnih financah in uredbo Vlade RS 
in kako je potekal. 
 
 
Na 23. seji Ob�inskega sveta sta bila sprejeta Rebalans prora�una za leto 2005 ter Prora�un za 
leto 2006. 
V rebalansu prora�una za leto 2005 smo predvideli prihodke iz naslova prodaje objekta 
Kolodvorska 19 v višini 56.300 tiso� SIT in prihodke od prodaje poslovnih prostorov Pošta 
Slovenije v višini 36.000 tiso� SIT in jih uvrstili tudi v program prodaje ob�inskega stvarnega 
in finan�nega premoženja v rebalansu prora�una za leto 2005.   
Prva prodaja objekta Kolodvorska 19 je bila objavljena že v letu 2005, saj je  bila predvidena 
že v prora�unu za leto 2005, za poslovni prostor Pošte Slovenije pa je bila izdelana cenitev. 
Ker je postopek prodaje premoženja dolgotrajen se je prodaja zavlekla v leto 2006, kar pa je v 
skladu s 6. �lenom Odloka o prora�unu Ob�ine Pivka za leto 2006, kjer  je navedeno, da se 
postavke v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se ne bodo deloma ali v celoti realizirale v 
prora�unu za leto 2005 lahko prenesejo v prora�un za leto 2006.    
 
Odgovor je pripravila:  
Mihaela Kova�, dipl. ekon. 
Svetovalka za prora�un in finance 
 
 (10) 
Veseli nas, da ob�ina upošteva pobude, a je žal �as od pobude do realizacije 
nesorazmerno dolg. Tu mislimo na dve pobudi podani od Mlade Slovenije oz. 
Ob�inskega odbora Nove Slovenije. Obvestilna tabla neobstoje�ega Weis puba je bila 
odstranjena izpred Krpanovega doma šele 26.junija, �eprav je pobuda stara že ve� 
mesecev. Prav tako je bila šele po koncu šolskega leta (26.junija) ustrezno urejena 
ozemljitev avtobusnega postajališ�a v Pivki in štrle�i kovinski trak otrok ne ogroža ve�. 
Obrazložitev na pisno pobudo ob�inskega odbora Nove Slovenije da je žal �as od pobude do 
realizacije nesorazmerno dolg. 
 
 
Ob�inska uprava skuša ažurno odstranjevati obvestilne table, ki so v njeni lasti in ne služijo 
ve� svojemu namenu.  
V primerih, ko Ob�ina ni lastnica table je potrebno najprej ugotoviti lastništvo table in šele 
nato pozvati lastnika k odstranitvi le-te. Na odzivni �as lastnika table, da jo le ta odstrani,  žal 
lahko pristojna inšpekcijska služba vpliva le posredno. 



Vsekakor se zahvaljujemo za tovrstne pobude, saj pripomorejo k ve�ji u�inkovitosti 
odstranjevanja zavajajo�ih tabel. 
 
Apeliramo pa na vse, ki opazijo aktualne probleme, da te takoj sporo�ijo pristojnim v 
ob�inski upravi in ne �akajo mesec ali ve� na sklic seje ob�inskega sveta. Pobuda bo brez 
dvoma reševana z enako intenziteto. 
 
Odgovor pripravila. 
Jana Vodopivec, dipl. ekon. 
Svetovalka za stanovanjsko podro�je, poslovne prostore in splošne zadeve 
 
 (11) 
Obrazložitev na ponovno pisno pobudo ob�inskega odbora Nove Slovenije, da se to�ko 
»pobude in vprašanja svetnikov« uvrsti na za�etek seje ob�inskega sveta, saj po 
poro�anjih v medijih izgleda kot da pivški svetniki ni�esar ne sprašujejo in nimajo 
nikakršnih pobud. Do obravnave to�ke, ki je neupravi�eno, na repu po navadi dolgega 
dnevnega reda, po ve�urnih razpravah,ostane le malokdo od novinarjev. 
Prepri�ani so, da so tudi pobude in vprašanja pomemben del lokalne demokracije, za katero 
si Združenje ob�in, ki mu nas župan predseduje in Komite regij, katerega �lan je, 
nedvomno prizadeva. 
 
 
Glej odgovor na pobudo, ki je bil podan na zadnji 28. redni seji dne 28.06.2006. 
 
Odgovor pripravila. 
Jana Vodopivec, dipl. ekon. 
Svetovalka za stanovanjsko podro�je, poslovne prostore in splošne zadeve 
 
 (12) 
Obrazložitev na ponovno pisno pobudo ob�inskega odbora Nove Slovenije, da se pisne 
odgovore na pobude in vprašanja pošilja hkrati z ostalim gradivom za sejo ob�inskega 
sveta, saj je pošiljanje gradiva v roku po poslovniku pogoj za uvrstitev to�ke na dnevni red. 
Prav zanimiv bi bil odgovor na vprašanje, katere od odgovorov, ki so posredovani 
svetnikom na postavljena vprašanja oziroma pobude, se je pripravilo šele zadnji teden 
pred sejo ob�inskega sveta, torej po tem, ko je bilo ostalo gradivo poslano. Svetniki so že 
ve�krat upravi�eno v skladu s poslovnikom postavili zahtevo, da se odgovore pošilja hkrati 
z ostalim gradivom. Naj se vendar že enkrat spoštuje poslovnik ob�inskega sveta. 
 
 
Glej odgovor na pobudo, ki je bil podan na zadnji 28. redni seji dne 28.06.2006. 
 
Odgovor pripravila. 
Jana Vodopivec, dipl. ekon. 
Svetovalka za stanovanjsko podro�je, poslovne prostore in splošne zadeve 
 
 (13) 
Obrazložite na ponovno pisno pobudo ob�inskega odbora Nove Slovenije v okviru 
stanovalcev poslovno stanovanjskega objekta Kolodvorska 14a, b in c, ki so že pred dvema 
mesecema poslali pobudo za namestitev ogledala pri Vrtcu Pivka, nasproti izvoza z 
njihovega parkiriš�a, ki bi omogo�alo voznikom preglednost ulice Pot na Orlek in 



omogo�alo varen izvoz vozil z njihovega parkiriš�a. Pobuda nerazumno dolgo �aka na 
obravnavo in uresni�itev, zato ponovno nanjo opozarjamo. 
 
 
Glej odgovor na pobudo, ki je bil podan na zadnji 28. redni seji dne 28.06.2006. 
 
Odgovor je pripravila:  
Ludvika Šabec, inž. gradb. 
Svetovalka za investicije 
 
 (14) 
Odgovor na pisno vprašanje ob�inskega odbora Nove Slovenije, v zvezi z množi�nim 
pretepom v baru Delta, ki je v za�etku junija odmeval v Pivki, v katerem je bilo 
poškodovanih tudi pet mlajših Piv�anov. Župan se je v Primorskih novicah (7. junija) 
odzval na dogodek z izjavo:« Stvar bomo morali hitro spraviti v red.« Kakšne ukrepe je 
sprejela Ob�ina v zvezi z neljubim dogodkom v objektu v neposredni bližini šole? 
 

Ob�inska uprava ob�ine Pivka je dne 7.6.2006 izdala gostinskemu obratu »BAR DELTA« 
odlo�bo o skrajšanju obratovalnega �asa in sicer:  
• od ponedeljka do �etrtka od 7.30 ure do 22.00 ure 
• ob petkih in sobotah od 7.30 ure do 24.00. ure 
• ob nedeljah od 9.00 ure do 22.00 ure. 
 
Župan in direktor ob�inske uprave sta z najemnico predhodno opravila tudi razgovor. 
 
Odgovor pripravila: 
Barbara Lenar�i�, org. dela 
Svetovalka za civilno zaš�ito in splošne zadeve 
 
 
 


