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Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača

POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV
20. redne seje občinskega sveta Občine Divača, z dne 19.10.2017
1. Sklep:
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2018 v predlagani obliki.
Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan
po objavi. Uporablja se od 01.01.2018 dalje.
Odlok o proračunu Občine Divača je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin
št. 58/2017, dne 22.12.2017.
2. Sklep:
Nerazdeljena sredstva v višini 3.459,00 €, iz naslova vračanja vlaganj v
telekomunikacijsko omrežje, se na predlog Komisije za vračanje sredstev v
telekomunikacijsko omrežje, prenesejo v prihodke proračuna Občine Divača za leto
2017. Sredstva se namenijo za ureditev otroških igrišč.
Sklep je bil posredovan finančni službi Občinske uprave Občine Divača.
3. Sklep:
V predlagani obliki se sprejme
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju
Občine Divača.
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov na območju Občine Divača, je bil objavljen v Uradnem glasilu
slovenskih občin št. 58/2017, dne 22.12.2017.

4. Sklep:
V predlagani vsebini se sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Divača s predlogom spremembe v 9. členu Odloka in sicer:
- število točk za omrežje elektronskih komunikacij se iz 10 točk zmanjša na 5
točk,
- v tabelo se dodatno doda optika in se jo ovrednoti s 5 točkami.
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Divača je bil objavljen v
Uradnem glasilu slovenskih občin št. 58/2017 dne 22.12.2017.
5. Sklep:
V predlagani obliki se sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Divača.
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Divača je bil objavljen v Uradnem
glasilu slovenskih občin št. 58/2017 dne 22.12.2017.

6. Sklep:
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo
Sežana v II. obravnavi.
Sklep o sprejetju Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
je bil posredovan občinam soustanoviteljicam : Sežana, Hrpelje-Kozina in Komen. Omenjen odlok
po sprejetju v vseh štirih občinah, objavi Občina Sežana.

7. Sklep:
Občinski svet Občine Divača podaja pozitivno mnenje h kandidatki za direktorico
javnega zavoda Kosovelove knjižnice Sežana MAGDALENI SVETINA TERČON,
Štorje 7/b, 6210 Sežana.

Sklep o imenovanju je bil posredovan ostalim trem občinam soustanoviteljicam javnega
zavoda Kosovelova knjižnica Sežana, (Občinam: Sežana, Hrpelje-Kozina in Komen), Svetu
javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana in imenovani direktorici Magdaleni Svetina
Terčon.
8. Sklep:
V Svet javnega zavoda ZGRS Sežana, se kot predstavnika Občine Divača imenuje
GERŽELJ GORAZDA, Senožeče14/A, 6224 Senožeče.
Sklep o imenovanju je bil posredovan ostalim trem občinam soustanoviteljicam javnega
zavoda ZGRS Sežana, (Občinam: Sežana, Hrpelje-Kozina in Komen), Svetu javnega zavoda
ZGRS Sežana in imenovanemu predstavniku občine Divača Gerželj Gorazdu.
9. Sklep:
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Divača se imenuje
naslednje kandidate: predstavnik
Občinske uprave -IZTOK FELICJAN,
predstavnik Vzgojno izobraževalnih organizacij - MIRJAM TRAMPUŽ,
predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva - SILVANA ZADEL,
predstavnik Policije - JANKO ŠENKINC, predstavnik Upravljavcev cest in drugih
izvajalcev ter strokovnih in poklicnih društev s področja prometne varnosti ANTON ŠAJNA.
Sklep je bil posredovan vsem imenovanim članom v omenjeno komisijo in strokovni službi
Občine Divača.
10. Sklep:
V predlagani vsebini se sprejme sklep za podaljšanje najemne pogodbe za
neprofitno stanovanje na naslovu Famlje 3, 6217 Vremski Britof in sklep za
podaljšanje najemne pogodbe za neprofitno stanovanje na naslovu Senožeče 82/a,
6224 Senožeče.
Sklep je bil posredovan strokovni službi Občine Divača, da pripravi nove najemne pogodbe.

11. Sklep:
V Divači se postavi prometno signalizacijo za označitev rezerviranega parkirnega
prostora za dostavo na Kolodvorski ulici 3a v Divači med 8. in 16. uro. 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. 99/2015) in sicer - Prepovedana
ustavitev in parkiranje 2236, z dopolnilnima tablama »8h-16h« 4402 in »razen za
dostavo« 4602skladno s priloženo grafično prilogo.
Sklep je bil posredovan v realizacijo strokovni službi Občine Divača, prometni znaki so
naročeni, postavitev prometne signalizacije se bo izvedla, ko bodo vremenski pogoji to
dopuščali.
12. Sklep:
Predlagan sklep o postavitvi prometne signalizacije za območje omejene hitrosti –
cona 30km/h na cestah LC 062010, odsek 062011 - Divača-Dolnje Ležeče ter JP
562020, odseki 562021 - R2 405-vas-Dolnje Ležeče 66, 562025 – Dolnje Ležečepovezava II, 562024 – Dolnje Ležeče-povezava I, 562026 - Dolnje Ležeče 86 in
562027 - Dolnje Ležeče 48, se zavrne. Predlaga se, da Svet za preventivo v cestnem
prometu skupaj s KS Dolnje Ležeče preuči smotrnost postavitve predlaganih
omejitev.
Sklep je bil posredovan v obravnavo Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

13. Sklep:
Soglaša se s postavitvijo 2 cvetličnih korit ali fizično zaporo pri novo zgrajenem
EKO otoku v Divači, na parceli št. 683/54 k.o. Divača zaradi omejitve dostopa do
črpališča kanalizacije.
Sklep je bil posredovan v realizacijo strokovni službi Občine Divača, cvetlični koriti sta
naročeni, postavitev le teh bo izvedena, ko bodo vremenski pogoji to dopuščali.
14. Sklep:
Občina Divača podeljuje podjetju Šin Hua Li d.o.o., Šmartinska cesta 12/a, 1000
Ljubljana za parcelo št. 3453/5, k.o. 2447 – Senožeče, stavbno pravico odplačno za
dobo 5 let. Stavbna pravica se podeli za namen ureditve legalizacije spremembe
strehe obstoječega objekta stoječega na parceli št. 1441/2, k.o. 2447 Senožeče.
Sklep je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 5/2018 dne 02.02.2018.
Posredovan je bil na naslov podjetja Šin Hua Li d.o.o., Šmartinska cesta 12/a, 1000
Ljubljana in strokovni službi Občine Divača.
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