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ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA
19. redna seje Občinskega sveta Občine Divača

Odgovori na pobude in vprašanja
Na 16. redni seji OS, dne 11.12.2012 so bili podani naslednje pobude.
g. Dobrivoj Subič je posredoval ogorčenost občanov zaradi slabega pluženja v občini
Divača.
g. Matjaž Volk je pohvalil podizvajalca zimske službe za območje Brkinov – g. Benčiča, za
dobro izvedbo pluženja v Brkinih.

Na 17. redni seji OS, dne 27.03.2013 so bile podane naslednje pobude:
g. Bruno Bombač
- je želel pridobiti informacijo glede nasutja zemljišča, na katerem je predvidena
izvedba igrišča v Dolnjih Ležečah ter nadaljnjih aktivnostih v smislu čimprejšnjega
začetka izvedbe omenjene investicije..
Župan je pojasnil,da je potrebno najprej urediti lastništvo zemljišča,predvidenega za
izgradnjo igrišča. Pridobiti je potrebno soglasje javnega zavoda Park Škocjanske jame, ker se
predvideno igrišče nahaja v neposredni bližini Parka Škocjanskih jam. Glede na to, da je
idejna zasnova igrišča v Dolnjih Ležečah že izdelana, se bo šlo po predhodni ureditvi
omenjenih zadev, v postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in pričelo z pripravljalnimi
deli izgradnje igrišča.
-

je prisotne informiral, da je ekološki otok v Dolnjih Ležečah za lastnim delom
krajanov in finančno pomočjo Občine Divača dokončno izdelan. Zanimalo ga je,
kakšne so možnosti zamenjave pokvarjenih, poškodovanih zabojnikov z novimi.

Strokovna služba Občine ga. Macarol je pojasnila , da je Občina Divača kante in zabojnike
za odpadke nabavila pred leti in trenutno jih nima nič na zalogi, da bi jih lahko zamenjala,
kjer se kažejo potrebe po tem. V kolikor bodo finančna sredstva dopuščala, se bo šlo letos v
nabavo določenega števila novih kant in zabojnikov.
ga. Biserka Grabar
- je podala pobudo (s podpisi 8 svetnikov) za dokončno sanacijo plazu nad Dujčevo
domačijo v Zavrhku. Podpisani divaški svetniki pozivajo župana in občinsko upravo,
da s ciljem preprečitve katastrofalnih posledic grozečega plazu nad Dujčevo domačij,
nastalega septembra 2011, takoj pristopijo k temeljiti in dokončni sanaciji plazišča.
Župan je pojasnil, da je v proračunu namenjenih za sanacijo tega plazu 10.000,00 €.
g. Franetič je pripomnil, da to ti ni edini plaz v občini Divača.
-

je prenesla pobudo poveljnika Štaba Civilne zaščite Občine Divača – g. Bezeljaka, ki
predlaga, da se v proračunu Občine Divača za leto 2013, nameni nekaj več sredstev v
rezervi sklad, za primer posledic morebitne suše v letošnjem letu.

Proračun sprejema Občinski svet in ta se mora odločiti, koliko sredstev bo namenil v rezervni
sklad.
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-

je pripomnila, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravila
predlog besedila dveh novih odlokov, ki urejata področje praznikov Občine Divača in
podeljevanje priznanj v Občini Divača. Glede na to, da sta bila umaknjena z dnevnega
reda 17. redne seje OS, predlaga, da se ju uvrsti na naslednjo sejo Občinskega sveta,
obravnava in sprejme, kajti v nasprotnem primeru, veljajo določila starega občinskega
odloka, po katerem pa bi Občina Divača že morala objaviti razpis za podelitev
občinskih nagrad za leto 2013.

g. Dobrivoj Subič je opozoril na veliko nezadovoljstvo prebivalcev Gornjih Ležeč zaradi
nesaniranja ceste , ki pelje v Gornje Ležeče in je v zelo slabem stanju. Predlagal je , da se
predstavnike vasi povabi na razgovor k županu – na Občino Divača, da se jim predstavi
aktivnosti ter nadaljnje možne rešitve navedenega problema.
Župan je predlagal, da se zbere ekipo (izmed strokovne službe Občinske uprave in članov
Občinskega sveta), da gre vaščanom predstaviti dosedanje aktivnosti in možne rešitve.
Obenem je opozoril je na podoben problem – sanacijo ceste na Kozjane.
ga. Lilijana Kocjan Žorž je predlagala, da člani sveta dorečejo neko izhodišče – višino
sredstev za izvedbo občinskega praznika, da se bo Komisija lahko odločala pri nadaljnjem
delu na naveden področju.
Posebnega sklepa v zvezi s to pobudo OS ni sprejel.
ga. Mirjam Frankovič Franetič je v zvezi z pogorelo Ribiško kočo v Famljah in želji
krajanov po čimprejšnji obnovi le te (s prostovoljnim delom), predlagala rešitev podane vloge
– sklenitev Pogodbe o brezplačni stavbni pravici med Občino Divača in Ribiško družino
Ilirska Bistrica – Sekcijo Vreme.
Župan je pojasnil, da je Občinska uprava pripravila predlog omenjene pogodbe, vendar se z
navedenimi določili on ne strinja. Pristojni odbor bo predlagal ustrezno rešitev na podlagi
dokumentacije, ki jo za odbor pripravi g. Felicjan.
g. Alojz Mahorčič je podal pobudo Rapotec Bruna in Tatjane, Kettejeva ulica 20, Divača, v
zvezi z nerešeno vlogo glede dokončne ureditve in plačila odvzetega dela parcele. Problem
se kaže v tem, da se Občina Divača ni odzvala na prejeto vlogo, ki ni bila obravnavana niti na
odborih niti na seji OS.
Župan je pojasnil dejansko stanje v zvezi z nasprotujočimi navedbami v vlogi in informacijo
o poteku in samem razgovoru sestanka z zakoncema Rapotec . Predlagal je, da pristojni
odbor določi kupnino.
Datum:

10.4.2013
Višji svetovalec za splošne zadeve in okolje
Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP.
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