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POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV
18. redne seje občinskega sveta Občine Divača, z dne 30.5.2017

1. Sklep:
-

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.

Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2016 je bil objavljen v Uradnem glasilu
slovenskih občin št. 34/2017, dne 07.07.2017.

2. Sklep:
Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2017 v
predlagani obliki z dodanim 19. c členom.
Odlok je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 28/2017 in velja od 10.6.2017
dalje.

3. Sklep:
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in
reševalno službo Sežana v predlagani obliki, v prvi obravnavi.
Sklep se je poslalo ostalim občinam ustanoviteljicam in pristopilo k pripravi predloga za
drugo obravnavo.
4. Sklep:
V predlagani obliki se sprejme »Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa.«
Odlok je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 28/2017 in velja od 24.6.2017
dalje.

5. Sklep:
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.
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«.
Izdan je bil nalog za postavitev prometne signalizacije. Signalizacija je postavljena.

6. Sklep:
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.
Po sprejetem sklepu OS je bil na Direkciji RS za infrastrukturo v Ljubljani sestanek, na
katerem so bili prisotni županja Alenka Štrucl Dovgan, direktor občinske uprave Iztok
Felicjan, občinska svetnica Mirjam Frankovič Franetič, projektant Tilen Štolfa in
predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo ga. Ljiljana Herga (namestnica direktorja),
g. Tomaž Willenpart (Sektor za investicije) in g. Pavle Hevka. Pogovor je tekel o sanaciji
navedene ceste ter projektiranju in izvedbi pločnikov od naselja Famlje do naselja Gornje
Vreme, prav tako pa RS za infrastrukturo pričela z reševanjem problemov, jih na 19. sejo
OS nismo povabili.
Če pa vseeno menite, da je problematiko potrebno obravnavati in reševati na seji
občinskega sveta, bomo predstavnike Direkcije RS za infrastrukturo povabili na naslednjo
sejo občinskega sveta.

7. Sklep:
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.
Sklep je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 28/2017, izdana je bila
ugotovitvena odločba št. 478-0037/2016-1 z dne 22.6.2017 in izveden vpis v zemljiško
knjigo dne 25.7.2017.

8. Sklep:
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.
Sklep je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 28/2017, izdana je bila
ugotovitvena odločba št. 478-0019/2014-13 z dne 22.6.2017 in izveden vpis v zemljiško
knjigo dne 7.8.2017.

9. Sklep:
Občinski svet se je seznanil s »Poročilom o poslovanju in izvajanju javne službe
dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v letu 2016«.
S sprejetim sklepom je bil seznanjen koncesionar Javna razsvetljava d.d. Ljubljana.

10. Sklep:
Sprejme se »Letni program javne službe javne razsvetljave v letu 2017« s prilogami
v predlagani obliki.
S sprejetim sklepom je bil seznanjen koncesionar Javna razsvetljava d.d. Ljubljana.

11. Sklep:
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.
S sprejetim sklepom je bil seznanjen koncesionar VEZI VIZIJA, d.o.o..

12. Sklep:
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.
Sprejeti sklep je bil poslan izvajalcu - koncesionarju VEZI VIZIJA, d.o.o..

13. Sklep:
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.
S sprejetim sklepom je bil seznanjen koncesionar KSP d.d. Sežana..

14. Sklep:
Sprejme se letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe
»Zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« v občini Divača, za leto 2016 v
predlagani obliki.
S sprejetim sklepom je bil seznanjen koncesionar KSP d.d. Sežana..

15. Sklep:
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.
O imenovanju se je obvestilo javno podjetje Kraški vodovod Sežana in sklep vročilo
imenovanim.
16. Sklep:
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.

Vse občinske nagrade so bile podeljene na slavnostni seji ob občinskem prazniku
dne 30.6.2017.

9. dopisna seja občinskega sveta Občine Divača, z dne 31.7.2017
1. Sklep: Delno se oprosti plačilo komunalnega prispevka za objekt »PSO DARKVOLVO - poslovno servisni objekt, namenjen upravi družbe in servisiranju tovornih
vozil (12510 – Industrijske stavbe)« na parcelah št. 1705/10, 1705/82, 1705/84 in
1705/87, vse k.o. Dolnje Ležeče v višini 70% izračunanega komunalnega prispevka
oz. 15.646,38 €. Za objekt mora investitor plačati komunalni prispevek v višini
6.705,60 €.
Na podlagi sklepa je bila izdana Odločba o komunalnem prispevku št. 51-0051/2017-7
v višini 6.705,60 €, ki ga je investitor plačal in že pridobil pravnomočno gradbeno
dovoljenje ter pričel z gradnjo.
2. Sklep: Investitorju: DARK TRANS d.o.o., Šalara 27, 6000 Koper, ki ga zastopa
pooblaščenec: A+biro NEMEC, Zdenko Nemec, Ulica Milana Spasiča 7, 6000 Koper,
se izda soglasje na projektne rešitve za gradnjo poslovno servisnega objekta »DARKVOLVO« v Proizvodno- trgovski coni Divača (MP-2), lociranega na gradbeni parceli,
združeni iz zemljiških parcel št. 1705/10, 1705/82, 1705/84 in 1705/87, vse k.o.
Dolnje Ležeče po PGD projektni dokumentaciji št. 09/2016 izdelani v aprilu 2017 v
skladu z obvezno razlago 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini
Divača.
Na podlagi sprejetega sklepa je bilo investitorju izdano soglasje št. 032-0011/2017-04.
Investitor je že pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje ter pričel z gradnjo.
3. Sklep: V Svet javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, se kot predstavnico
Občine Divača imenuje NIVES SKUK , Kettejeva 7, 6215 Divača.
O imenovanju se je obvestilo Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica in sklep
vročilo imenovanim.
4. Sklep: V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana, se kot predstavnik Občine
Divača imenuje DOBRIVOJE SUBIČ, Brkinskega odreda 6, 6215 Divača
O imenovanju se je obvestilo Javni zavod Zdravstveni dom Sežana in sklep vročilo
imenovanim.
5. Sklep: Ob občinski cesti JP 562150, odsek 562151 – Podgrad, se postavi prometno
signalizacijo za prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa
presega 7.5 t z dopolnilno tablo »razen za komunalna vozila in dostavo« 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:
- prometni znak 2207-2 »prepovedan promet za tovorna vozila, katerih največja
dovoljena masa presega 7.5 t«,
- z dopolnilno tablo 4602-4 »razen za komunalna vozila in dostavo«
Izdan je bil nalog za postavitev prometne signalizacije. Signalizacija je postavljena.

10. dopisna seje občinskega sveta Občine Divača, z dne 24.8.2017
1. Sklep: Investitorju: DK Sol d.o.o., Dolinska cesta 21, 6000 Koper, ki ga zastopa
pooblaščenec: ACMA d.o.o., Tovarniška cesta 4c, 5270 Ajdovščina, se izda soglasje
na projektne rešitve za postavitev Skladišča soli v Proizvodno- trgovski coni Divača
(MP-2), lociranega na gradbeni parceli št. 1705/27, k.o. Dolnje Ležeče, po PGD
projektni dokumentaciji št. 06/2017 izdelani v aprilu 2017 v skladu z obvezno razlago
15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača.
Na podlagi sprejetega sklepa je bilo investitorju izdano soglasje št. 032-0012/2017-03.
Investitor je že pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje ter pričel z gradnjo.

Pripravil:
Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP
Direktor Občinske uprave
Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

