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OBČINSKEGA SVETA OBČINE DIVAČA
(nagovor župana)

Danes občina Divača praznuje svoj rojstni dan, svoj praznik, ki ga je občina Divača izbrala
na dan rojstva naše prve filmske igralke IDE KRAVANJA -ITE RINE. Ta naša rojakinja, ki
je svoja mladostna leta preživela med kamnitimi hišami in gmajnami Divače je ime naše
vasi ponesla v širni svet. Ponosni smo nanjo, ponosni na njeno igralsko kariero in njene
filmske uspehe.
To so uspehi, ki nas utrjujejo v prepričanju, da nismo majhni in odmaknjeni izgubljeni
nekje na obrobju-v provinci. Lahko smo samozavestni, kot je bila samozavestna ITA
RINA na svoji poti v svet filmske umetnosti. Trdo delo in vera v uspeh je bilo njeno
vodilo in zato je imenovana naš svetli vzor. In taki bodimo tudi mi prebivalci med Brkini,
Vremščico in Senožeškimi brdi. Je že res kar pravijo, da ob rojstvu prinesemo s seboj
širino kraški gmajn, globino nedorečenega kraškega podzemlja in trdno voljo, ki jo
izžareva naš kraški kamen.
Pa preidimo k običajnim temam.
Praznična seja je tudi trenutek ko se zazremo nazaj na prehojeno pot na svoje delo, ki se
izkazuje v zastavljenih in udejanjenih ciljih. Analiza in ocena dela občine in s tem
koristnosti uporabljenega denarja je vedno tvegana zadeva. Vsak občan ima pravico do
svojega mnenja, ki lahko izraža kritiko ali zadovoljstvo nad delom župana, občinskega sveta
ali občinske uprave. In toliko kolikor nas je v občini, toliko je pričakovanj, ki pa se vedno
ne uresničijo. Sam sem mnenja, da je dobro lahko še boljše, je pa tudi res, da ni dobro
vedno za vse dobro. Vendar pošten moram biti do kolegic in kolegov svetnikov, ter
delavcev občinske uprave in do vseh tistih, ki so kakor koli sodelovali pri upravljanju in
poslovanju občine.
Za nami je obdobje 4 let, let v katerih imamo kaj pokazati. Naj omenim samo tiste največje:
Po volitvah smo v letu 2011 uspešno konsolidirali občinske finance, kar je bil predpogoj za
trden temelj v naših nadaljnjih prizadevanjih. V tem letu smo tudi zaključili projekt
filmskega muzeja. V letu 2012 smo zgradili nov moderen otroški vrtec, postavili nov most
na cesti za Podgrad, s sredstvi Kras-Carso smo na novo uredili cesto Gaberk -Betanja,
zgornjo cesto od Gornjih ležeč na cesto čez Vremščico, cesto do vasi Kozjane in sanirali
poplavno območje v vasi Škoflje. Z odkopom in odvozom odvečne hribine smo odpravili
nevarnost plazovitega terena ob Dujčevi domačiji v Zavrhku in obnovili vaški dom in
cerkvico v Lažah.
V letu 2013 smo izvedli temeljito rekonstrukcijo ceste za Gornje Ležeče, ki jo je med
drugim prizadelo tudi plazovito pobočje. S pridobljenimi sredstvi iz naslova razpisa za
energetsko sanacijo smo izvedli energetsko sanacijo osnovne šole Divača in hkrati
obnovili telovadnico ob osnovni šoli. V vaški skupnosti Dane in Pared pa smo odprli vaški
dom v zidavo katerega so bili vključene tudi pridne roke vaščanov obeh vasi.

S pomočjo evropskih sredstev za regionalni razvoj smo pod streho postavili večnamensko
dvorano v Senožečah. Dela na njej bodo zaključena v letošnjem letu in s tem bo ustvarjen
dolgoletni sen prebivalcev KS Senožeče. V njej v njej bodo dobila svoj prostor kulturna in
športa društva, osnovnošolci pa prepotrebno telovadnico.
V letošnjem letu s sredstvi čezmejnega sodelovanja skupaj z občinami Treviso, Benetke
in Tržič na italijanski strani ter Muzejem v Kobaridu ter Goriško razvojno agencijo v
skupnem projektu Alisto -Na krilih zgodovine prenavljamo staro šolo v Divači v prostore
katere se bo vselil poleg naših društev tudi muzej letalstva iz 1. Svetovne vojne kot
spomin na Avstroogrsko letališče iz prve svetovne vojne ki je domovalo na našem
Gabrku. V Senožečah pa bomo s sredstvi namenjenimi energetskim sanacijam šol v
Sloveniji v popolnosti energetsko sanirali podružnično šolo v kateri domuje tudi vrtec.
Od večjih investicij nas ob zaključku leta in v letu 2015 čaka ureditev vaškega trga s
prenovo šole v Škocjanu za katerega smo pridobili evropska sredstva namenjena urejanju
vaških trgov, obnova strehe »LIVA« v Vremah, ter sanacija ponikovalnega polja ob čistilni
napravi v Divači katera pa je že v polnem teku.
Ob tem bo Divača doživljala v letu 2014 tudi spremembe vezane na rekonstrukcijo
železniške postaje v sklopu katere bo pred Divačo bodoči cestni promet potekal skozi novo
krožišče in po novem širšem mostu v Divačo. Bogatejši bomo tudi za dva za Divačane zelo
pomembna povezovalna železniška podhoda in sicer v Gabrovo naselje ter v odrezani del
Divače ob ulici Gregorja Žiberne. Za bencinsko črpalko se bo bodoči podhod iz Gabrovega
naselja zaključil z parkom v katerega nameravamo s pomočjo železnice postaviti za Divačo
prepotrebno tržnico.
Tudi Lokavska cesta bo doživela spremembo saj bo prestavljena za nekaj metrov proti
udornici Risnik in s tem bo zmanjšana deviacija ter omogočena izvedba pohodnih
pločnikov. Po opravljenih delih bodo obnovljene tudi nekatere ulice v Divači in Dolnjih
Ležečah, ki so med železniškimi deli utrpele največje poškodbe.
Omeniti je potrebno tudi skupen nastop vseh 4 Kraško Brkinskih občin, ki so s Komunalo
Sežana uspele z dograditvijo separacije na odlagališču odpadkov v Sežani zagotoviti
dovoljenje za nadaljnje odlaganje na domačem odlagališču ter s tem preprečiti drastično
povišanje cen zaradi prevozov na podobne lokacije drugod po državi, kot smo bili priča
marsikje v Sloveniji.
Ne smemo prezreti tudi pomembno priznanje saj smo v izboru vseh majhnih občin v
Sloveniji bili v letu 2013 proglašeni za energetsko najučinkovitejšo malo občino in bili
postavljeni ob bok občini Krško, ki je zmagala v kategorijo srednjih občin in občini Ptuj, ki
je bila zmagovalka v kategoriji mestnih občin.
Poleg navedenega smo nemoteno zagotavljali funkcioniranje občinske uprave, zagotavljali
sredstva za redno financiranje socialnih dejavnosti, šole, vrtca, kulturnih, športnih in ostalih
društev. Od starih obvez smo uspešno zaključili vračanje anuitet lizinga gasilskih vozil in
uspeli smo tudi vrniti več kot 60% telekomunikacijskih obveznosti do KS in prebivalcev,
kar bo predvidoma zaključeno v letu 2015.

V letu 2014 smo se spoprijeli tudi z učinki žledne ujme in z vsemi njenimi posledicami. Ob
tem gre moja zahvala Občinskemu štabu Civilne zaščite in gasilcem prostovoljnih društev v
Senožečah in Divači, ki so v dneh divjanja narave in žledenja postorili vse kar je v njihovi
moči in pomagali prizadetim prebivalcem v vasi Laže.
V letu občinskih volitev je načrtovati nove cilje vsekakor preuranjeno posebej tudi iz
vidika zavedanja, da se letos zaključuje Evropska Finančna perspektiva 2007 do 2014 in
nastopila bo nova 2014 do 2020 z novimi pogoji.
V zaključku mojega razmišljanja je na mestu opozorilo, da se moramo zavedati časa v
katerem živimo, le-ta ni ravno prijazen različnim razvojnim načrtom in tudi, da so
velikokrat naše želje večje od realnih možnosti. Kljub navedenemu smo v občinskem svetu
strmeli, da vlaganja porazdelimo v vse krajevne skupnosti primerno seveda glede na potrebe
tam živečih ljudi. Pri tem smo želeli zagotoviti enakomeren razvoj vseh naših vasi in ljudem
v njih zagotoviti dostojno življenje.
Vsekakor ostajam še naprej mnenja, da je bodočnost naše občine v naravnih in kulturnih
vrednotah, kar ima svoje prednosti pa tudi obveznosti. V to smer morajo biti usmerjene naše
razvojne in prostorske rešitve. Rešitve, ki ne bodo škodile okolju, pa vendar bodo pozitivno
vplivale na vsestranski razvoj občine. Zato je potrebno v iskanju najboljših in optimalnih
rešitev združevati veliko znanja, zrelosti in modrosti, hkrati pa tudi računati na razumevanje
in odobravanje občanov, kar verjemite mi ni enostavno.
Nazadnje mi dovolite, da že v naprej ob prazniku čestitam vsem prejemnikom občinskih
priznanj. S svojim delom in rezultati, dvigujejo ugled naše občine in so naš ponos.
Spoštovani, naj torej s temi besedami zaključim in vam zaželim prijetno počutje v
nadaljevanju današnjega večera na Škrateljnovi domačiji. Vsem občankam in občanom pa
čestitam ob občinskem prazniku ter seveda želim, da bi se sobotnih športnih, kulturnih in
zabavnih prireditev udeležili v čim večjem številu!

Hvala.

Župan Občine Divača
Drago Božac

