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Številka: 03201-10/2017 

Datum: 11.10.2017 

 

 

ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA 23. SEJE (NADALJEVANJE Z DNE 

28.9.2017) 

 

 

1. GORAN BLAŠKO:  

 

1. Pobuda: Direktno obveščanje o javnih razgrnitvah prostorskih aktov 

Pove, da je v preteklosti že večkrat dal pobudo (prvič pred vsaj 6 leti), naj se o tem, kdaj bodo 

potekale javne razgrnitve pravočasno obvesti člane občinskega sveta. Javne razgrnitve so 

doslej bile namreč zelo slabo obiskane, zato ker občinski svetniki niso bili seznanjeni s tem, 

kdaj bodo potekale. Meni, da objava obvestila na spletni strani ne zadostuje in predlaga, da se 

občinske svetnike obvesti po elektronski pošti o vseh razgrnitvah in prostorskih aktih 

pravočasno. Javne razgrnitve so namreč pomemben del prostorskega načrtovanja, o čemer 

odloča občinski svet, zato povzetki oz. poročila o razgrnitvah, ki jih prejme občinski svet v 

gradivu ne zadostujejo. 

 

Odgovor:  

Pobuda se sprejme. Občinski svetniki bodo o vseh javnih razgrnitvah in javnih obravnavah 

prostorskih aktov prejeli obvestilo neposredno preko elektronske pošte. 

 

Pripravila: 

Tadeja Matičič 

Višja svetovalka za urbanizem   

  Igor Marentič 

župan 

 

2. Pobuda: Vrči z vodo na sejah OS 

Pove, da je nedavno na eni izmed sej dal pobudo, naj se plastenke z vodo, ki jih prejmejo 

občinski svetniki na sejah, nadomesti z vrči s svežo vodo iz vodovodnega omrežja. Takrat je 

bil podan odgovor, da se bo to možnost preučilo, a odgovora še vedno ni prejel. Prosi za 

odgovor, ki pa naj ne bo, da voda v mansardi knjižnice ni pitna, saj če bi bilo to res, meni, da 

bi to veljalo za celotno stavbo. To pa je preveril in ne drži. 

 

Odgovor: 

Možnosti za nadomestitev plastenk z vrči s svežo vodo iz vodovodnega sistema je bila 

preučena. Ker pa je v mansardi knjižnice pretok vode zelo majhen, ta voda stoji v ceveh, kar 
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bi pomenilo, da je potrebno zaradi varnosti porabnikov pustiti vodo teči nekaj časa, preden bi 

se ta natočila v vrče. Točnega podatka, o tem, koliko vode bi na ta način steklo, nimamo, 

vendar pa to ne bi bila majhna količina, zaradi česar bomo tudi na prihodnjih sejah občinskim 

svetnikom ponudili vodo v plastenkah. V kolikor bi se naknadno izkazalo, da se je v mansardi 

pretok vode zaradi večje uporabe povečal, bo ponovno preučena možnost za nadomestitev 

plastenk z vodo v vrčih. 

 

Igor Marentič 

župan 

 

2. BRANKO MILHARČIČ:  
 

1. Pobuda: Odškodnina zaradi upada prometa na Ljubljanski cesti v času zapore ceste 
Pove, da želi komentirati odgovor, ki ga je prejel na vprašanje, ali bi se lahko posameznikom, 

ki so zaradi gradbenih del na Ljubljanski cesti utrpeli škodo zaradi zmanjšanja prometa – na 

Odboru za gospodarstvo je bil ta predlog obravnavan in je Odbor dal pobudo, da ustrezne 

službe Občine Postojna zadevo preučijo in se ugotovi, na kakšen način se lahko prizadetim 

pomaga. Pove, da prejeti odgovor tega ne obravnava oz. se glasi, da za to ni nikakršne pravne 

podlage. Ponovno daje pobudo, da se pridobi vse podatke in se ponovno preuči možnost za 

pomoč prizadetim. 

 

Odgovor:  
Konkretni odgovor na pobudo je bil podan že v gradivu za 23. redno sejo Občinskega sveta 

Občine Postojna, in sicer v okviru odgovorov na pobude in vprašanja 22. redne seje. 

 

Ob ponovni preučitvi možnosti, kot predlagano, ostaja odgovor glede izplačila odškodnine 

enak, kot je bil podan v odgovorih na pobude in vprašanja 22. redne seje.  

 

Preučene pa so bile možnosti za pomoč podjetnikom. V okviru javnega razpisa za 

dodeljevanje finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna, ki se 

objavlja vsako leto, bi bilo mogoče podjetnikom, ki se na razpis prijavijo in izpolnjujejo 

pogoje za dodelitev finančne spodbude na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih 

spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna za obdobje 2015-2020 

(Uradni list RS, št. 67/2015) v okviru vrednotenja vloge dodeliti dodatno število točk v 

primeru, da z dokazili izkazujejo, da so v zadnjih treh letih pred prijavo na razpis imeli upad 

prometa zaradi investicij, ki jih je izvajala Občina Postojna na območju v Občini Postojna, 

kjer imajo obrat. Na podlagi več prejetih točk, bi tako podjetnikom lahko dodelili višjo 

finančno spodbudo za razvoj podjetja. 

 

 

Igor Marentič 

župan 
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ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA 24. SEJE 

 

 

1. MARJAN NAGODE:  

 

3. Pobuda: Sprememba Odloka o parkiranju v Občini Postojna 

Pove, da je KS Postojna dala pobudo za spremembo Odlok o parkiranju v Občini Postojna in 

sicer tako, da se za označitev začetka parkiranja šteje tudi označitev s parkirnimi urami 

oziroma na listu papirja. S tem bi se zmanjšali stroški, povezani z nabavo papirja in 

vzdrževanjem parkirnih avtomatov, ki so pogosto v okvari in tudi zaradi neprimerno 

dolgotrajnejše razgradnje termo papirja. Prav tako pa tudi cestne oznake niso v skladu s 

pravilnikom, saj obveščajo samo o tem, da je obvezno označiti začetek parkiranja.  

 

Odgovor na seji: 

Župan pove, da se z dano pobudo v celoti strinja in je prepričan, da bodo spremembe Odloka 

sprejete v kratkem – verjetno že na naslednji seji. 

 

Odgovor: 

Pobuda se sprejme. Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Postojna bo obravnavan na 

25. redni seji Občinskega sveta Občine Postojna. 

 

Igor Marentič 

župan 

4. Pobuda:  

Pove, da je Odbor za okolje in prostor dal pobudo, da se na cesti od Postojne – od bivšega 

gostišča »Jadran« pa do Predjamskega gradu namesti opozorilne table za kolesarje na cesti, 

saj je na tej relaciji zelo veliko kolesarjev, kljub temu pa ni niti enega znaka, ki bi opozarjal 

na prisotnost kolesarjev. 

 

Odgovor na seji: 

Župan pove, da sprejema tudi to pobudo in se bo postavilo ustrezno prometno signalizacijo. 

 

Odgovor: 

Občina Postojna bo pristopila k postavitvi po koncu sezone zimske službe 2017/2018. 

Prometne znake, ki bodo označevali odseke s povečanim številom kolesarjev na cesti bomo 

postavili na odsekih Veliki Otok – Zagon, Zagon - motel Erazem, motel Erazem – Vrhe, Vrhe 

– Bukovje in Bukovje - Predjama, v obeh smereh vožnje. Prometni znaki bodo takšni, kakršne 

Direkcija za infrastrukturo postavlja na državnih cestah z namenom opozarjanja voznikov na 

povečano število kolesarjev na cesti. 

Pripravil: 

Klemen Grilj 

Svetovalec v režijskem obratu 

Igor Marentič 

župan 
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5. Vprašanje: razširitev pločnika na Tržaški 

Zanima ga, kdaj bo izvedena razširitev pločnika med Stritarjevo ulico in cesto Pot k Pivki, za 

kar so bile že pred časom podane pobude. Takrat je bil podan odgovor, da se bo to urejalo v 

sklopu celostne ureditve Tržaške ceste, a bo na to potrebno počakati še kar nekaj časa. 

Razširitev pločnika pa je potrebna čim prej, da se zagotovi večjo varnost pešcev. 

 

Odgovor: 

Občinska uprava bo opravila strokovno analizo in preučila možnosti za najoptimalnejšo 

ureditev razširitve za čas do izvedbe celostne prometne ureditve Tržaške ceste.  

 

Igor Marentič 

župan 

 

 

2. TINA KLANJŠEK:  
 

2. Pobuda: Vključitev predsednikov KS v pripravo proračuna 
Daje pobudo, da se predsednike KS čim prej aktivno vključi v pripravo proračuna Občine 

Postojna za leto 2018 in naj se čim prej skliče Posvetovalni svet KS, na katerem bodo 

predsedniki lahko podali svoje predloge, ne pa tik pred sejo OS, na kateri se bo sprejemal 

proračun. 

 

Odgovor na seji: 

Župan pove, da je bilo na zadnjem sestanku s predstavniki KS že dogovorjeno, da bo seja 

Posvetovalnega sveta v torek, 3.10.2017. 

 

3. Pobuda: Zagotovitev sredstev za sanacijo strehe Gradu Orehek 

Predlaga, da se v proračunu za prihodnje leto zagotovi sredstva za sanacijo strehe Gradu 

Orehek, saj takih objektov ne bi smeli pustiti propadati. 

 

Odgovor na seji:  
Župan pove, da je potrebno še kar nekaj predvidenih stroškov za leto 2018 ukiniti oz. izvzeti 

iz proračuna in je pri tem potrebno dati prednost tistim investicijam, ki so res nujno potrebne, 

a bodo tudi o tem še potekali pogovori. 


