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Z A P I S N I K
18. redne seje Občinskega sveta Občine Divača, ki je potekala v torek,
dne 30.5.2017, v sejni sobi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.
Sejo je vodila županja ga. Alenka Štrucl Dovgan.
Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Divača (v nadaljevanju: člani
sveta):
BENJAMIN ŠKRLJ
DAMIJANA GUSTINČIČ
DOBRIVOJE SUBIČ
DRAGO ŠKAMPERLE
JERNEJ FRANC PREMRL
JOVO FERFILA
MARTIN PRELC
MATIJA POTOKAR
MIRJAM FRANKOVIČ-FRANETIČ
NIVES SKUK
URŠKA FLORJANČIČ
Ostali prisotni:
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN - županja Občine Divača
IZTOK FEKICJAN - direktor Občinske uprave
VESNA PAVLOVČIČ - strokovna služba Občine Divača
ROMANA DERENČIN - strokovna služba Občine Divača
NATAŠA MACAROL - strokovna služba Občine Divača
STANKO FURLAN - direktor Javne razsvetljave d.o.o. Ljubljana
DARJA BAŠA - predstavnica VEZI VIZIJA d.o.o. Štorje
TJAŠA KOVAČIČ - predstavnica VEZI VIZIJA d.o.o. Štorje
GREGOR GREGORČIČ - predstavnik EM-GE d.o.o.
ANES DURGUTOVIĆ - predstavnik Oikos d.o.o.
MATJAŽ ANDREJAŠIČ - Epik d.o.o
KRISTJAN MUGERLI - direktor Kolektor CPG d.o.o.
ANDREJ LAVRENČIČ - predstavnik Kolektor CPG d.o.o.
VLASTA KUKANJA – KSP d.d. Sežana
DIEGO LOREDAN - predsednik Častnega razsodišča
VESNA MASLIČ - predsednica Nadzornega odbora
MARIO BENKOČ - predstavnik CI Brkinov
LEA KALC FURLANIČ - predstavnik sredstev javnega obveščanja (PN)
TATJANA CERKVENIK - zapisničarka
Seja se je pričela ob 17. uri. Navzočih je bilo 11 članov sveta.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 18. redne seje OS Občine Divača.
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DNEVNI RED:
1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
2. Zaključni račun proračuna občine Divača za leto 2016
3. Sprememba odloka o proračunu občine Divača za leto 2017 – soglasje za zadolžitev
Kraškega vodovoda
4. Predlog za odpis zapadlih terjatev
5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo
Sežana – prva obravnava
6. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
kamnoloma Laže-1, 2. etapa
7. Predlog za spremembo prometne signalizacije na občinski cesti Famlje-Zavrhek
8. Izločitev parcel iz javnega dobra
9. Poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in
izvajanja javne razsvetljave v letu 2016
10. Letni program javne službe javne razsvetljave v letu 2017 in Cenik koncesionarja za
izvajanje javne službe javne razsvetljave v letu 2017.
11. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2016 o izvajanju socialno varstvene storitve
»POMOČ DRUŽINI NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača
12. Predlog izdaje soglasja k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve »POMOČ
DRUŽINI NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača (uskladitev cen
storitve glede na rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2017)
13. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe Urejanja in
vzdrževanja pokopališč in izvajanja pogrebnih storitev v občini Divača za leto 2016
14. Letno poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
15. Predlog sklepa o potrditvi novih cen storitev oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje
odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN
v Občini Divača
16. Imenovanje predstavnika Občine Divača v Skupščino javnega podjetja Kraški vodovod
Sežana d.o.o.
17. Občinske nagrade za leto 2017
18. Poročila odborov in komisij
19. Pobude in vprašanja
Županja je pozdravila vse prisotne. Ugotovila je sklepčnost.
Predlagala je potrditev Zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta, ki so ga člani sveta prejeli v
gradivu.
Na predlagana Zapisnik ni bilo pripomb.
Županja je predlagala glasovanje.
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Divača v
predlagani vsebini.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je županja predlagala potrditev predloženega dnevnega reda 18. redne seje
Občinskega sveta v predlagani vsebini z umikom predlagane 15. točke dnevnega reda :
»Predlog sklepa o potrditvi novih cen storitev oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod
in storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN v Občini Divača«.
Županja je dala na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA: Z predlagano spremembo – umikom 15. točke dnevnega reda, se sprejme
dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 1
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV PREJŠNJE SEJE OS IN POROČILO ŽUPANJE
Županja je podala kratko poročilo o realizaciji sklepov sprejetih na 17. redni seji Občinskega sveta.
Vsi sprejeti sklepi, so bili realizirani.
V nadaljevanju je županja prisotne seznanila z tekočimi informacijami in dogodki v obdobju od
zaključka prejšnje seje Občinskega sveta, pa do tega dne:
- Na podlagi prejete peticije, ki so jo podpisali vaščani Dolnjih Ležeč in Vremske doline za
omejitev prometa na državni cesti, ki pelje iz Divače, skozi Dolnje Ležeče in Vremsko dolino
proti Ribnici, ter za ureditev prometne infrastrukture in signalizacije na omenjeni cesti ter
sanacijo te ceste, je prisotne seznanila z potekom in sprejetimi dogovori usklajevalnega
sestanka med predstavniki Občine Divača in predstavniki DRSI, kjer je bilo dogovorjeno, da
se bo omenjeno cesto saniralo – po posameznih delih v jesenskem času.
- V prihodnjih dneh je predviden podpis pogodbe med Občino Divača in izbranim izvajalcem
Kolektor CPG Nova Gorica, za energetsko sanacijo podružnične OŠ Vreme in Zdravstvenega
doma Divača.
- Na Ministrstvu za gospodarstvo je potekal razgovor glede možnostih pridobitve regionalnih
razvojnih sredstev na predvidenem razpisu za izvedbo projekta Medgeneracijskega centra v
Vremah. Razpis je predviden konec leta 2017 oziroma v začetku 2018.
- Na podlagi izkazanega interesa občanov za odkup stavbe bivše Policijske postaje v Divači , se
je izvedlo cenitev omenjene stavbe, ki znaša 212.000,00 € in se bo šlo v postopek prodaje.

AD 2
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DIVAČA ZA LETO 2016
Višja svetovalka za proračun in finance ga. Pavlovčič je prisotne seznanila z Zaključnim računom
proračuna občine Divača za leto 2016. Podala je tudi poročilo o realizaciji KS.
Predlog Zaključnega računa proračuna občine Divača za leto 2016, je bil predhodno predstavljen na
naslednjih matičnih telesih: Odboru za finance, Odboru za negospodarstvo, Odboru za gospodarstvo in
okolje ter Statutarno pravni komisiji in potrjen v predlagani obliki.
Člani Občinskega sveta na predstavljen akt niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2016 v
predlagani obliki.
Sprejme se Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Divača
za leto 2016 v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 3
SPREMEMBA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DIVAČA ZA LETO 2017 – SOGLASJE ZA
ZADOLŽITEV KRAŠKEGA VODOVODA
Strokovna služba Občine ga. Pavlovčič je podala obrazložitev k predlogu Odloka o dopolnitvi
odloka o proračunu občine Divača za leto 2017 – skrajšani postopek in Predlogu sklepa - soglasje za
zadolžitev Kraškega vodovoda.
Povedala je, da ima občina iz leta 2014 dolgoročni kredit pri Delavski hranilnici, po obrestni meri, ki
je višja od sedanjih obrestnih mer na trgu. Zaradi navedenega bo občina pozvala banko (Delavsko
hranilnico) k predložitvi ponudbe po ugodnejši obrestni meri. V primeru, da bodo druge banke podale
ugodnejše ponudbe od Delavce hranilnice, bo občina izvedla postopek upravljanja z občinski dolgom.
Zaradi navedena se predlaga, da se predlog odloka dopolni z novim 19. c členom, ki se glasi:
»Za upravljanje občinskega dolga se občina v letu 2017 lahko zadolži do višine 266.666,56 EUR.«
Predlagano gradivo so predhodno obravnavali člani Statutarno pravne komisije in Odbora za finance
ter soglašali z dopolnitvijo predloga odloka in na predlagano besedilo Odloka niso imeli pripomb.
Člani Občinskega sveta na predlagan akt niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Divača za
leto 2017 v predlagani obliki z dodanim 19. c členom in se ga predlaga v sprejem Občinskemu
svetu.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4
PREDLOG ZA ODPIS ZAPADLIH TERJATEV
Strokovna služba Občine Divača ga. Pavlovčič je podala kratko obrazložitev k predlaganemu Sklepu
- odpisu zapadlih terjatev. V poslovnih knjigah Občine Divača so evidentirane terjatve katere so že
zastarale, nekaterih terjatev pa ni mogoče izterjati od dolžnikov, v posameznih primerih bi bil strošek
postopka izterjave višji od same terjatve, nekatera podjetja pa so tudi prenehala poslovati.
Terjatve izvirajo iz obdobja od 2002 do 2011 in znašajo v skupni višini 27.048,61 €.
Predlagan Sklep o odpisu terjatev v poslovnih knjigah Občine Divača, je predhodno obravnaval
Odbor za finance in ga potrdil v predlagani vsebini ter ga predlagal v sprejem Občinskemu svetu.
Člani Občinskega sveta na predlagan sklep niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V poslovnih knjigah Občine Divača se odpišejo terjatve v predlagani
obliki, v skupni vrednosti 27.048,61 €.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 5
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA GASILNO IN
REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA – PRVA OBRAVNAVA
Strokovna služba Občine Divača ga. Pavlovčič je podala kratko obrazložitev k predlaganemu aktupredlogu Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, ki je podan v I.
obravnavo. Predlagane spremembe in dopolnitve so v največji meri posledica združitve funkcij
direktorja in poveljnika, kar je glede na velikost operativne gasilske enote smiselno in utemeljeno tudi
z vidika finančnega učinka. Poleg tega se želi s spremembami in dopolnitvami, ki so zaradi obsežnosti
in boljše preglednosti zapisane v obliki predloga novega odloka, področje delovanja javnega zavoda
določneje urediti že s samim ustanovitvenim aktom, poenotiti nekatere določbe, ki veljajo za druge
javne zavode, katerih soustanoviteljica je Občina Divača, ter akt uskladiti z veljavno zakonodajo.
Sprejem predlaganega odloka bo imel pozitivne finančne učinke na sredstva občinskega proračuna, saj
združitev poslovodne in strokovne funkcije direktorja predstavlja prihranek sredstev za plače za eno
delovno mesto (poveljnika gasilske enote).
Predlog odloka je bil predhodno posredovan v obravnavo: Odboru za gospodarstvo in okolje, Odboru
za finance ter Statutarno pravni komisiji. Predsedniki posameznih delovnih teles so podali poročila v
zvezi obravnave omenjenega akta. Potrdili so ga v predlagani vsebini in ga predlagajo v sprejem
Občinskemu svetu.
Člani Občinskega sveta na predlagan akt niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
gasilno in reševalno službo Sežana v predlagani obliki, v prvi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 6
USKLAJEN PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
ZA OBMOČJE KAMNOLOMA LAŽE-1, 2. ETAPA
Strokovna služba Občinske uprave Občine Divača ga. Alenka Kovačič je podala kratko obrazložitev k
predlagani točki in predstavila dosedanje aktivnosti v zvezi postopkom sprejemanja predlaganega
akta. Pobudo za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za
območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa je dne 03.10.2013 na Občino Divača podalo podjetje CPG d.d.,
ki namerava na tem območju širiti kamnolom. Razlog za širitev kamnoloma predstavlja potreba po
dodatnih količinah mineralne surovine, saj na obstoječem območju pridobivalnega prostora zmanjkuje
rezerv.
Pobuda je bila ocenjena kot sprejemljiva. Postopek priprave OPPN za območje kamnoloma Laže-1,
2.etapa se je začel s sklepom župana, z dne 23.10.2014. Območje urejanja zajema 2. etapo širitve
kamnoloma. Nahaja se severovzhodno od obstoječega kamnoloma in meri 18,44 ha. V planskih aktih
Občine Divača je obravnavano območje predvideno za izkoriščanje mineralne surovine (po osnovni
namenski rabi je obravnavano območje opredeljeno kot območja nadzemnega pridobivalnega prostora
– LN).
Pogoj Občine Divača, da se sprejme predlagani OPPN, je bil, da se predhodno sklene dogovor med
vaščani Laž in upravljalcem kamnoloma Laže, glede ureditve medsebojnih razmerij. S podpisom
pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij vezanih na kamnolom laže med podjetjem Kolektor CPG,
KS Senožeče in Občino Divača ter odškodninske pogodbe med vaščani Laž in podjetjem Kolektor
CPG, je bil zahtevani pogoj izpolnjen.
Občinskemu svetu se v obravnavo in sprejem posreduje usklajen predlog Odloka o OPPN za območje
kamnoloma Laže-1, 2.etapa. Pridobljena so bila vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, ki so
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sodelovali v postopku priprave predmetnega OPPN. Prav tako je Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje izdalo odločbo, iz katere izhaja, da
so vplivi izvedbe plana na okolje ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so sestavni del usklajenega
predloga Odloka in Okoljskega poročila, sprejemljivi.
Sprejem Odloka nima novih neposrednih finančnih posledic za Občino Divača. Stroške v zvezi z
izdelavo OPPN za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa je zagotovil pobudnik OPPN – Kolektor
CPG d.d.
Usklajen predlog Odloka o OPPN za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa je predhodno obravnaval
tudi Odbor za gospodarstvo in okolje in ga sprejel v predlagani vsebini.
Na seji sveta je potekala krajša razprava, v kateri so obrazložitve v zvezi z predlaganim aktom
podali: Gregor Gregorčič –EM-GE d.o.o., Anes Durgutović – Oikos d.o.o., Matjaž Andrejašič – Epik
d.o.o, Andrej Lavrenčič in Kristjan Mugerli – Kolektor CPG d.o.o.
Člani Občinskega sveta na predlagan akt niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V predlagani obliki se sprejme »Odlok o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa.«
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 7
PREDLOG ZA SPREMEMBO PROMETNE SIGNALIZACIJE
NA OBČINSKI CESTI FAMLJE-ZAVRHEK
Direktor Občinske uprave g. Felicjan je podal obrazložitev k predlaganemu sklepu za spremembo
prometne signalizacije na občinski cesti Famlje-Zavrhek. Predlagana rešitev je nastala na podlagi
peticije občanov iz Famelj in Dolnjih Ležeč o povečanem prometu tovornih vozil po državni cesti
skozi Vremsko dolino, ki so jo vložili na naslov Občine Divača. Del teh težkih kamionov naj bi vozilo
tudi po lokalni cesti Škoflje-Zavrhek. Ker je na delu med Famljami in Škofljami star kamnit obokan
most, ki je že leta potreben obnove, ne bo zdržal takega prometa, zato je podan predlog, da se
navedena cesta zapre za tovorni promet nad 7,5 t skupne mase z izjemo lokalnega prometa do naselja
Škoflje iz Matavunske strani.
Predlagan sklep je obravnaval Odbor za gospodarstvo in okolje ter ga potrdil v predlagani vsebini. Po
obravnavi na odboru je občinska uprava prejela pisno pripombo s strani policije, ki priporoča zaprtje
prometa preko Škofeljskega mostu za ves tovorni promet nad 7,5 t. Predlogu se je sledilo, zato se
predlaga popravljen sklep, ki to izraža in se ga predlaga v potrditev Občinskemu svetu.
Na seji sveta je potekala daljša razprava, v kateri so člani sveta podali svoja stališča glede
problematike prekomerne obremenjenosti ceste skozi Vremsko dolino z tranzitnim prometom ter
ogroženosti varnosti ljudi v prometu v Vremski dolini in v Dolnjih Ležečah, možnostih reševanja
navedenega problema, glede pristopa s strani države k reševanju navedene problematike - sanaciji
cestne infrastrukture in celotne signalizacije na odseku ceste Divača – Ribnica, ki je daleč neprimerna
za promet, ki se po njej odvija in ogroža varnost ljudi v prometu.
Po zaključeni razpravi je županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Ob občinski cesti LC 062060, odsek 062061 - Vremski Britof - Škoflje, se
postavi prometno signalizacijo za prepoved prometa za tovorna vozila, pri katerih skupna masa
presega 7,5t iz smeri Famlje-Škoflje ter smeri Škoflje – Famlje (od sredine naselja Škoflje proti
škofeljskemu mostu) in prometno signalizacijo za prepoved prometa za tovorna vozila, pri katerih
skupna masa presega 7,5t z dopolnilno tablo »dovoljeno za lokalni promet« s strani Matavuna do
naselja Škoflje.
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Za izvedbo ustrezne prometne označitve, kot je navedeno v 1. točki tega sklepa, se postavi ustrezno
prometno signalizacijo skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
(Uradni list RS, št. 99/15) , in sicer:
- tri prometne znake 2207-2 »prepovedan promet za vozila pri katerih skupna masa presega 7.5 t«,
- eno dopolnilno tablo 4602-1 »dovoljeno za lokalni promet«.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
Na predlog članov Občinskega sveta je županja predlagala v sprejem še naslednji
PREDLOG SKLEPA: Skliče se izredno sejo Občinskega sveta Občine Divača na katero se
povabi predstavnike Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, kjer se bo obravnavalo
problematiko prekomerne obremenjenosti ceste z tovornim prometom, ki pelje skozi Vremsko
dolino in glede na dejansko slabo stanje ceste, predstavilo možnosti s terminskim planom nujno
potrebne sanacije omenjene ceste in sprejetja ukrepov glede varnosti prometa po omenjeni cesti.
V kolikor se v dogovorjenem času ne bo pristopilo k reševanju navedene problematike, bodo
občani omenjeno cesto fizično zaprli.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 8
IZLOČITEV PARCEL IZ JAVNEGA DOBRA
Direktor občinske uprav g. Felicjan je podal obrazložitev k predlogu sklepa za izločitev dveh parcel
iz javnega dobra. Zemljišči s parc. št. št. 1860/14 (66m²) in 1860/15 (4m²) k.o. 2451– Dolnje Ležeče,
predstavljata v naravi funkcionalno zemljišče ob stanovanjski hiši na naslovu Dolnje Ležeče 51. Iz
navedenega se ugotavlja, da predmetni zemljišči nista več v funkciji grajenega javnega dobra in tako
ne služita več javni rabi.
Zaradi navedenih utemeljitev se predlaga Občinskemu svetu, da se na parcelah št. št. 1860/14 in
1860/15 k.o. 2451– Dolnje Ležeče, ukine status grajenega javnega dobra, ker ne služita več prvotnemu
namenu (javno dobro) in se lahko le na ta način nadaljuje postopek prodaje zemljišč.
Predlagan sklep je predhodno obravnaval Odbor za gospodarstvo in okolje ter ga potrdil v predlagani
vsebini.
Člani sveta na predlagan sklep niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na parcelah št.
1860/14 k.o. 2451-Dolnje Ležeče in 1860/15 k.o. 2451– Dolnje Ležeče. Navedeni nepremičnini
postaneta last Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, matična številka: 5882974,
brez javnopravnih omejitev.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
g. Felicjan je podal obrazložitev k predlaganemu sklepu za izločitev parcele iz javnega dobra.
Zemljišče s parc. št. 1065/10 k.o. 2462-Podgrad, predstavlja v naravi funkcionalno zemljišče za
stanovanjsko hišo na naslovu Podgrad pri Vremah 4. Ugotavlja se, da predmetno zemljišče ni več v
funkciji grajenega javnega dobra in tako ne služi več javni rabi.

7

Zaradi navedenih utemeljitev se predlaga, da se na parceli št. 1065/10 k.o. 2462-Podgrad, ukine status
grajenega javnega dobra, ker ne služi več prvotnemu namenu (javno dobro) in se lahko le na ta način
nadaljuje postopek prodaje zemljišča.
Predlagan sklep je predhodno obravnaval Odbor za gospodarstvo in okolje ter ga potrdil v predlagani
vsebini.
Člani sveta na predlagan sklep niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na parceli št.
1065/10 k.o. 2462-Podgrad. Navedena nepremičnina postane last Občine Divača, Kolodvorska
ulica 3a, 6215 Divača, matična številka: 5882974, brez javnopravnih omejitev.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet

AD 9
POROČILO O POSLOVANJU IN IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE DOBAVE, POSTAVITVE,
VZDRŽEVANJA IN IZVAJANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V LETU 2016
Skladno z določili Koncesijske pogodbe je koncesionar dolžan najkasneje do 30.4. vsakega
naslednjega leta Občini Divača predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe
v preteklem letu, ki mora vsebovati podatke o realizaciji letnega progama.
Direktor podjetja Javne razsvetljave d.o.o. Ljubljana, g. Stanko Furlan, je predstavil Poročilo o
poslovanju in izvajanju javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v
letu 2016.
Na podano poročilo ni bilo pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet se je seznanil s »Poročilom o poslovanju in izvajanju javne
službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v letu 2016«.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 10
LETNI PROGRAM JAVNE SLUŽBE JAVNE RAZSVETLJAVE V LETU 2017 IN CENIK
KONCESIONARJA ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE JAVNE RAZSVETLJAVE V LETU 2017
Direktor podjetja Javne razsvetljave d.o.o. Ljubljana, g. Stanko Furlan je predstavil Letni program
javne službe javne razsvetljave v letu 2017. Predlagan dokument so člani sveta prejeli v gradivu,
predhodno pa je bil predstavljen in potrjen na Odboru za gospodarstvo in okolje.
Občinskemu svetu se predlaga, da se Letni program javne službe javne razsvetljave v letu 2017
sprejme v predlagani obliki. V okviru programa izvajanja javne službe javne razsvetljave se potrjujeta
tudi Cenik – vzdrževanje javne razsvetljave in Cenik – drobni material.
Člani Občinskega sveta na predlagan dokument niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se »Letni program javne službe javne razsvetljave v letu 2017« s
prilogami v predlagani obliki.
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Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 11
SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM ZA LETO 2016 O IZVAJANJU SOCIALNO
VARSTVENE STORITVE »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« KOT SOCIALNE OSKRBE NA
DOMU V OBČINI DIVAČA
ga. Darja Baša - predstavnica koncesionarja VEZI VIZIJA, d.o.o. Štorje , ki v občini Divača izvaja
socialnovarstveno storitev »Pomoč družini na domu«, je predstavila Letno poročilo o izvajanju
navedene storitve v občini Divača za obdobje od 1. 1. 2016 do 31.12.2016.
Predlagan akt je bil članom Občinskega sveta posredovan v gradivu za sejo, predhodno pa so ga
obravnavali in potrdili na Odboru za negospodarstvo.
Člani Občinskega sveta na predlagano poročilo niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet občine Divača se je seznanil s »Poročilom o izvajanju
socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Divača za obdobje od 1. 1. 2016 do
31.12.2016«, ki ga je predložil koncesionar, ki v občini Divača izvaja navedeno socialnovarstveno
storitev - VEZI VIZIJA, d.o.o., Štorje 26, Sežana, ENOTA DIVAČA, Ulica dr. B. Magajna 8,
Divača.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 12
PREDLOG IZDAJE SOGLASJA K CENI ZA IZVAJANJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
»POMOČ DRUŽINI NA DOMU« KOT SOCIALNE OSKRBE NA DOMU V OBČINI DIVAČA
Predstavnici koncesionarja VEZI VIZIJA, d.o.o. Štorje ga. Darja Baša in Tjaša Kovačič sta podali
obrazložitev k predlogu nove cene za izvajanje socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
v občini Divača«. Predstavili sta postopek glede oblikovanja cen omenjene storitve, kjer gre za
uskladitev cen storitev glede na rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2017.
Predlagano gradivo sta predhodno obravnavala Odbor za finance in Odbor za negospodarstvo.
Soglašala sta s podanim predlogom izdaje soglasja k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu in predlagala Občinskemu svetu sprejem predlaganega sklepa.
Na seji sveta je potekala krajša razpravi, v kateri je svetnik g. Prelc izpostavil problem zadovoljstva
občanov glede izvedbe storitve Pomoč družini na domu. Člani sveta so podali svoja mnenja do
omenjenega problema. Ob zaključku razprave je bilo sprejeto stališče, da se vsa nezadovoljstva
občanov – oskrbnikov in nastale probleme v zvezi z izvedbo omenjene storitve sporoči pristojni
službi Občinske uprave občine Divača oziroma koncesionarju Vezi-Vizija d.o.o., da se zadeve sproti
rešujejo.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Divača izdaja soglasje k predlagani ceni za
izvajanje socialno varstvene storitve »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« kot socialne oskrbe na
domu v občini Divača.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
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ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 13
LETNO POROČILO KONCESIONARJA O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
UREJANJA IN VZDRŽEVANJA POKOPALIŠČ IN IZVAJANJA POGREBNIH STORITEV V
OBČINI DIVAČA ZA LETO 2016
Skladno s koncesijsko pogodbo je koncesionar dolžan pristojnemu organu predložiti poročilo o
izvajanju koncesijske dejavnosti v preteklem letu. Na podlagi tega je ga. Vlasta Kukanja v imenu
koncesionarja - KSP d.d. Sežana, ki izvaja gospodarsko javno službo urejanja in vzdrževanja
pokopališč in pogrebnih storitev v občini Divača, predstavila letno poročilo o izvajanju navedenih
storitev za leto 2016.
Predlagano gradivo je bilo predhodno posredovano v obravnavo Odboru za gospodarstvo in okolje.
Člani Občinskega sveta na predlagano poročilo niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne
službe »Urejanja in vzdrževanja pokopališč« in »Izvajanja pogrebnih storitev« v občini Divača,
za leto 2016 v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 14
LETNO POROČILO KONCESIONARJA O POSLOVANJU IN IZVAJANJU GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
Na podlagi določil koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov je predstavnica koncesionarja - KSP d.d. Sežana, ga. Vlasta Kukanja podala
poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu in z vsebino seznanila
Občinski svet.
Z predlaganim poročilom so se predhodno seznanili člani Odbora za gospodarstvo in okolje.
Člani Občinskega sveta na predlagano poročilo niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne
službe »Zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« v občini Divača, za leto 2016 v predlagani
obliki.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

10

AD 15
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE DIVAČA V SKUPŠČINO JAVNEGA PODJETJA
KRAŠKI VODOVOD SEŽANA D.O.O.
V skladu z dopisom javnega podjetja Kraški vodovod Sežana je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja izvedla postopek javnega poziva za imenovanje novega člana v Skupščino
podjetja Kraški vodovod Sežana.
Občinski svet Občine Divača je na 1. dopisni seji dne 4.12.2014, sprejel Sklep, da se v Nadzorni svet
javnega podjetja Kraški vodovod Sežana imenuje kot predstavnik Občine Divača Jernej Premrl, v
Skupščino podjetja Kraški vodovod Sežana pa sta bila imenovana Benjamin Škrlj in Matej Bezeljak.
Zaradi prenehanja mandata članu Občinskega sveta Bezeljak Mateju, mu preneha tudi članstvo v
Skupščini javnega podjetja Kraški vodovod Sežana.
V razpisanem roku sta bila na naslov Občine Divača posredovana dva predloga: za imenovanje
Potokar Matijo in Prelc Martina. Člani komisije so o podanih predlogih glasovali in sprejeli sklep, da
se v navedeni organ imenuje Matijo Potokarja in se ga predlaga v potrditev Občinskemu svetu.
Člani Občinskega sveta na predlagan sklep niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V Skupščino javnega podjetja Kraški vodovod Sežana se kot
predstavnika občine Divača imenujeta:
- BENJAMIN ŠKRLJ, Dane pri Divači 24, 6215 Divača;
- MATIJA POTOKAR, Kačiče-Pared 17/a, 6217 Vremski Britof
V Nadzorni svet javnega podjetja Kraški vodovod d.o.o. Sežana se kot predstavnik Občine
Divača imenuje:
JERNEJ FRANC PREMRL, Senožeče 103, 6224 Senožeče.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 16
OBČINSKE NAGRADE ZA LETO 2017
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ga. Gustinčič je predstavila vseh
8 prispelih predlogov na naslov Občine Divača, na objavljen »Javni razpis za podelitev priznanj
Občine Divača za leto 2017«, vključno z podanimi obrazložitvami. V skladu z določili Odloka o
dodelitvi občinskih priznanj, je Komisija sprejela sklep o podelitvi občinskih nagrad v letu 2017
posameznim nominirancem in ga predlaga v potrditev Občinskemu svetu.
Člani Občinskega sveta na predlagan sklep niso imeli pripomb.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet soglaša s predlogom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da
se v letu 2017 v okviru Občinskega praznika na Slavnostni seji Občinskega sveta Občine Divača
podeli: 1 naziv Častnega občana, 3 Priznanja Občine Divača in 4 plakete Občine Divača,
naslednjim nominirancem:
»Naziv Častni občan« se podeli: JELAČIN ANDREJU iz Senožeč
»Priznanje Občine Divača« se podeli: mag. FLORJANČIČ DAMIJANU iz Dolnjih Vrem
ČUK ZDRAVKU iz Senožeč in FAKIN MIRANU, dr.med., spec. spl. med. iz Divače
»Plaketo Občine Divača« se podeli: ČEPER JOŽETU iz Gornjih Ležeč, ADAM NATAŠI iz
Dolenje vasi, SILA ROBERTU iz Divače in KERŠEVAN NADI iz Podgrada pri Vremah.
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Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 17
POROČILA ODBOROV IN KOMISIJ
Predsedniki posameznih Odborov in Komisij so stališča Odborov in Komisij vezanih na dnevi red 18.
redne seje OS, podali pri posameznih točkah dnevnega reda. Predsednik Odbora za gospodarstvo g.
Škamperle je predstavil obravnavano 2. točko na seji Odbora dne 24.5.2017 - seznanitev z novimi
vlogami za najem oz. odkup zemljišča in sprejetimi sklepi , kar pa ni vezano na dnevni red 18. redne
seje OS.
Člani Občinskega sveta so podali pripombo na predlagan prvi sklep v okviru 2. točke Zapisnika
Odbora za gospodarstvo, glede sklenitve najemnega razmerja za del parcele št. 1040/16, v smislu
rešitve obeh podanih vlog za najem dela omenjenega zemljišča. Predlagajo da, se vlogama ugodi in
poišče ustrezno rešitev.

AD 18
POBUDE IN VPRAŠANJA
Na seji Občinskega sveta je bila podana naslednja pobuda:
 Damijana Gustinčič:
Kot predstavnica Občine Divača v Svetu javnega zavoda Park Škocjanske jame predlaga, da se na
naslednjo sejo Občinskega sveta povabi direktorja JZ PŠJ g. Ščuka, da se doreče o možnostih
participacije in sodelovanja JZ PŠJ v občinske investicije.
Na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bila podana naslednja pobuda:
 Člani KMVI predlagajo Statutarno pravni komisiji, da preuči in predlaga spremembo določila
Statuta Občine Divača v tistem delu, kjer je določen način imenovanja članov – predstavnikov
Občine Divača v javne zavode in podjetja.
Na Odboru za finance so bile podane naslednje pobude:
 Mirjam Frankovič Franetič:
- ponovno je podala pobudo o sanaciji vremske »vodarne Draga« in predlagala, da se poišče
možnosti sodelovanja Slovenksih železnic pri sofinanciranju predlagane sanacije;
- podala je informacijo glede zahteve prebivalcev Vremske doline in Dolnjih Ležeč, za postavitev
tabel , ki bi omejevale promet (težki transport), po cesti skozi Vremsko dolino- čez Gaberk do
divaškega križišča.
 Dobrivoj Subič :
- predlaga županji, da se maksimalno preveri vse možnosti morebitnih prihrankov sredstev pri
izvedbi gradbenih nadzorov pri izvedbi posameznih gradbenih investicij v občini Divača;
- predlaga, da se občinsko stanovanje na naslovu ul. Albina Dujca 6, ki se ni prodalo na javni
dražbi, dodeli v najem eni izmed mladih družin ;
- podal je informacijo o doseženih dogovorih na skupnem sestanku med predstavniki Občine
Divača predstavniki vaške skupnosti Laže in pojetja CPG Nova Gorica.
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Na Odboru za negospodarstvo, so bile podane naslednje pobude:
 Mirjam Frankovič Franetič:
- Zanimalo jo je kako je z realizacijo pobud, ki so podane na Odboru za negospodarstvo? Ugotovila
je namreč, da se stvari prepočasi odvijajo in da se z birokracijo zapleta marsikatero interventno
rešitev, ki bi bila možna. Ponovno je opozorila na nevarnosti v cestnem prometu v Vremski dolini
in v Dolnjih Ležečah z vidika varnosti pešcev, zlasti otrok in starejših, glede pomanjkljivosti
osnovne infrastrukture (pločniki, prehodi za pešce, javna razsvetljava,…). S povečano
koncentracijo tranzitnega prometa skozi Vremsko dolino se še bolj kaže slabša kakovost življenja
ljudi ob tej prometnici (hrup, nevarnosti v cestnem prometu, ustvarjanje kolon, ki otežujejo pretok
lokalnega prebivalstva izven kraja (služba, obveznosti,…). Predlagala je, da Občina ostreje nastopi
v pogovorih z Direkcijo za ceste in Ministrstvom za infrastrukturo in naj le-ti čimprej naredijo
študijo za ureditev varnosti v cestnem prometu v Vremski dolini z vidika varnosti in kakovosti
življenja ljudi v tem kraju, saj se je življenje v teh krajih zelo poslabšalo, odkar so v sosednji
občini preusmerili promet v Vremsko dolino in se promet usmerja skozi dolino namesto, da bi
vozili v smeri Ilirska Bistrica – Postojna. Krajani so ogorčeni in zahtevajo, da se prometne oznake
(table), ki omejujejo vožnjo vozil nad 7,5 ton osne obremenitve, čimprej vrnejo na ustrezno mesto.
V primeru nerealizacije navedenega bodo krajani prisiljeni postaviti fizične zapore.
- Opozorila je na počasno urejanje Medgeneracijskega centra Vreme v Famljah. Predlagala je, da
se išče ustrezne razpise za realizacijo zastavljenega projekta. Poleg tega je predlagala, da se
dokončno uredi upravljanje z infrastrukturo, ki je v lasti SŽ (Vodarna Draga, tajhi,…).
- Opozorila je na nujnost sodelovanja Občine in PŠJ v smeri ureditve pretoka finančnih sredstev iz
naslova trženja PŠJ oziroma obiska jam, v lokalno skupnost. Predlagala je, da glede navedenega
Občina nemudoma vzpostavi dialog s PŠJ.
 Matija Potokar:
- Opozoril je na ugotovitev, da so prebivalci Dolnjih Ležeč in Vremske doline v zadnjih letih
zapostavljeni in da kvaliteta življenja v teh krajih upada, saj je v primerjavi z drugimi kraji,
podrejena. Opozoril je na problematiko neustrezne cestne infrastrukture v Dolnjih Ležečah ter
protihrupne zaščite glede prometa iz AC. Predlagal je, da se Občina z Ministrstvom za
infrastrukturo dogovori, da bo iz državnih sredstev urejeno cestišče, zgrajen pločnik od križišča
pred Divačo do Dolnjih Ležeč, urejen pločnik skozi vas Famlje do Vremskega Britofa in naprej do
Gornjih Vrem. Predlagal je, da strošek urejanja te infrastrukture v celoti pokrije država.
- Glede urejanja problematike hrupa prometa iz AC v Dolnjih Ležečah je predlagal, da Občina takoj
naroči DARSU izvedbo meritev hrupa prometa iz AC in da te meritve opravijo nepristranske
strokovne službe.
- Opozoril je na neizvedeno gradnjo čistilnih naprav v KS Dolnje Ležeče; Menil je, da mora Občina
odgovorneje pristopiti k realizaciji teh projektov.
- Opozoril je na prepočasno urejanje Medgeneracijskega centra Vreme v Famljah, kjer je potrebno
urediti kulturno dediščino in muzej rudarstva.
- Predlagal je, da KS Senožeče čimprej pripravijo načrte za razvoj turizma z vso infrastrukturno
dediščino (mitnica, muzej zbiratelja krajana Čuka, Senožeški grad,…).
- Opozoril je tudi na nedokončano infrastrukturo pri krožišču v Divači in sicer je nujna ureditev
pločnikov in javne razsvetljave od krožišča do Ulice L. Požrla
- Zanimalo ga je kaj bo pridobila Občina z izvedbo Praznika železničarjev, ki naj bi potekal v
Divači od 1. do 3. junija 2017?
- Podprl je pobudo, da Občina sodeluje s Parkom Škocjanske jame in skupno poiščejo dogovore,
kako skupno delati v dobro lokalne skupnosti. Menil je, da se mora Park razvijati tudi v korist
občanov občine Divača.
 Jovo Ferfila
- Glede urejanja infrastrukture in kulturne dediščine v Senožečah je opozoril, da je bilo krajanom
predstavljenih že več projektov, vendar ni bilo podpore.
- Zanimalo ga je kako poteka reševanje pripombe krajanke Kozjan glede nudenja storitve Pomoč na
domu krajanki, ki je izrazila negodovanje nad eno izmed delavk.
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Romana Derenčin je podala odgovor in pojasnila aktivnosti koncesionarja in CSD Sežana.
 Nives Skuk
V zvezi z izraženo problematiko razmer v KS Vreme je menila, da je to področje resnično že
dolgo v zelo zapostavljenem položaju in da je potrebno s skupnimi močmi ukrepati ter izboljšati
razmere, ki bodo zagotavljale kvalitetnejše pogoje za razvoj in delo.
Dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta Občine Divača je bil izčrpan, zato je županja ob 21.30
uri sejo končala.
Potek seje je posnet v digitalni obliki, shranjen na CD-ju.

ŽUPANJA:
Alenka Štrucl Dovgan, l.r.

ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Tatjana Cerkvenik, l.r.
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