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Odgovori na pobude in vprašanja

Na 5. redni seji OS, dne 23.4.2015 so bila podana naslednja vprašanja in pobude.
Na seji Občinskega sveta so bile podane naslednje pobude:
 g. Benjamin Škrlj
je v imenu Krajevne skupnosti Divača podal predlog o ponovnem odprtju ulice Bogomirja
Magajne Divača za promet.
V nadaljevanju je g. Felicjan pojasnil, da se je navedena ulica zaprla zaradi uvedbe varne poti
v šolo. Pobudo bo še enkrat proučil Svet za preventivo.
 ga. Nives Skuk:
predlagala je postavitev 3 košev za smeti v okolici divaške šole, ker se je v popoldanskem času
povečala frekventnost na igriščih ob šoli in dosedanje število košev ne zadošča danim
potrebam, kar izkazuje, da je vsakodnevno nastlano s smetmi okrog šole.
Na igrišču je občina pred cca. 14 dnevi postavila tri zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov –
papir, plastenke in ostalo ter še tri koše v okolico šole – po dogovoru, vse navedeno prazni
Osnovna šola.
 ga. Frankovič Franetič
opozorila je na vse slabše stanje ceste Divača-Ribnica, na nevarno drsenje kamenja iz
brežine na cestišče in predlagala, da Občinska uprava vpliva na Direkcijo za ceste, da
postavijo mreže na kritične brežine in omenjeno cesto preplastijo.
Opozorilo oz. dopis-obvestilo je bil poslan na Direkcijo RS za infrastrukturo.
 ga. Damijana Gustinčič:
V zvezi z prejetim obvestilom in vlogo občanke Kriste Gombač, ki jo je prejela po elektronski
pošti, glede neustreznega reševanja njene vloge, naslovljene na Občino Divača, je po
predhodnem razgovoru z ostalimi člani sveta, ki so bili tudi obveščeni o tej problematiki na
podoben način, ocenila, da gre za širšo problematiko in da bi se morali svetniki bolje
seznaniti z navedeno zadevo. Predlaga, da Občinska uprava dokumentacijo ge. Gombač
podrobno preuči in da se zadevo ponovno obravnava.
V nadaljevanju je v zvezi z navedenim g. Drago Škamperle – predsednik Odbora za
gospodarstvo in okolje pojasnil, da je bil Odbor z navedeno zadevo občanke Kriste Gombač
podrobno seznanjen, Odbor je o njeni vlogi razpravljal in sprejel določeno stališče - sklep, za
kar ni nobene potrebe, da bi o tej zadevi ponovno razpravljali.

-

 ga. Urška Florjančič:
zaradi prometne varnosti predlaga čimprejšnjo ureditev križišča v Famljah;

Z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo je bilo dogovorjeno, da se
izvede sanacija križišča. Direkcija pelje potrebne postopke, ki so že v teku, občina pa nastopa
kot sofinancer.
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-

v zvezi z vse večjimi pritiski vaščanov iz Dolnjih Vrem, glede informacij, da se bodo
tamkajšnji stoječi daljnovodi povečali – ojačali, predlaga da se v navedeni zadevi vodstvo
Občine poveže z predstavniki Elesa in da se poda določeno informacijo.

Telefonsko so na ELESU v Divača povedali, da je predvidena rekonstrukcija daljnovoda
Divača – Pivka, vendar še ne vedo obsega del. Gotovo pa je, da bo napetost ostala ista, torej
se ne bo povečevala. Čakamo še uraden odgovor s strani ELESA.

-

 g. Martin Prelc:
je menil, da bo z predlagano spremembo prometnega režima v križišču Famlje ogrožena
varnost prometa in povečana možnost prometnih nesreč.

Sprememba prometnega režima je predvidena šele po izvedbi obnove križišča, ki bo urejeno
skladno s pravili tako, da bo prednostna cesta državna, križišče pa bo imelo T obliko in ne več
Y. Prometna varnost se bo z izvedbo povečala, ne pa zmanjšala.

-

 g. Dobrivoj Subič:
je predlagal, da se v divaško krožišče vključi označevalno tablo z oznako »Divaška jama«,
ki je pomotoma izpadla iz projekta;

Pobuda je bila poslana na Direkcijo RS za ceste.
-

člane Občinskega sveta, Občinske uprave in županjo je seznanil z povabilom na skupno
delovno srečanje v pobrateno Občino Podčetrtek, ki bo potekalo dne 28. in 29. 5. 2015.

 g. Matej Bezeljak:
predlagal je, da se člani Občinskega sveta sestanejo pol ure pred sklicem prihodnje seje OS,
pred divaškim Zadružnim domom, da jim predstavi posebno problematiko.
 g. Bruno Bombač (predsednik KS Dolnje Ležeče):
Na svetnika g. Subiča je izpostavil vprašanje glede sanacije poškodovanih cest in poti v
Dolnjih Ležečah kot posledica rekonstrukcije železniške proge in železniške postaje v Divači.
Občinska uprava je bila z navedeno problematiko seznanjena v letu 2013, na Občino Divača
je bila dostavljena dokumentacijo z dokaznim gradivom o nastali škodi. Pred začetkom
izvedbe rekonstrukcijskih del, Slovenske železnice niso poslikale takratnega stanja na terenu.
Zanima ga, kdaj se bo pričelo s sanacijo poškodovanih cest in robnikov. Z posegi v prostor,
na sami progi in ob njej, se je tudi hrup v vasi Dolnje Ležeče povečal in nastala je potreba po
postavitvi protihrupne ograje.
g. Subič je povedal, da je bil v zvezi z nastalo škodo izveden določen zapisnik, v katerem je
določen tudi rok odprave nastalih poškodb. Zakaj sanacija poškodovanih cest še ni bila
opravljena, tega ne ve. Predlaga, da strokovna služba Občine Divača ga. Terčič pristopi k
reševanju navedene zadeve.
 ga. Romana Derenčin:
je podala informacijo o predvideni komemorativni svečanosti na Kozjanah - ob Spominskem
dnevu Občine Divača in o oblikovanju Občinskega praznika 2015.
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Na Odboru za proračun in finance je bila podana naslednja pobuda:
Odbor za finance se je seznanil z dokumentacijo prejeto od strani družbe Seven in zahtevo o
plačilu komunalnega prispevka. V zvezi z navedeno zadevo se predlaga Nadzornemu odboru
Občine Divača, da opravi nadzor.
Družbi Seven še ni bila izdana nobena Odločba o komunalnem prispevku, saj za odmero še
niso zaprosili. Bil pa jim je posredovan informativni izračun po veljavnem Odloku in po
spremembi odloka, ki je bil sprejet na 5. redni seji OS.

Na Odboru za gospodarstvo in okolje so bile podane naslednje pobude:
 g. Jernej Premrl
je opozoril na problematiko odvajanja odpadnih voda in problematiko možnega sofinanciranja malih
čistilnih naprav. Sklep: Na naslednji odbor se povabi Petra Švaglja s Kraškega vodovoda, da
predstavi program odvajanja odpadnih voda.
V letošnji proračun so že vključena sredstva za vzpodbude. Pobudo se bo upoštevalo in na naslednji
odbor povabilo Kraški vodovod za predstavitev.
 g. Dobrivoj Subič
je predlagal, da bi se Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan preselil v Staro šolo. Preučiti je
potrebno njihove potrebe po kvadraturi, dostopnosti in opremljenosti prostorov.
 Člani odbora :
so predlagali, da se na naslednjo sejo Odbora povabi ga. Andrejko Cerkvenik, da predstavi svojo
kmetijo in delo.

Na Odboru za negospodarstvo so bile podane naslednje pobude:

-

 ga.Mirjam Frankovič Franetič :
v imenu Odbora je Mateju Bezeljaku čestitala za prejeti zlati znak za delo pri CZ;
podala je informacijo glede plana izvedbe pogovornih večerov oziroma predstavitev
lokalnih društev, ki v letošnjem letu praznujejo jubileje; dogodki bodo izvedeni
predvidoma v Knjižnici v Divači pod okriljem Kosovelove knjižnice.

 g. Matej Bezeljak:
je predlagal, da naj lokalna društva začnejo z dejavnostmi za otroke med počitnicami.
Na Statutarno pravni komisiji sta bili podani naslednji pobudi:
 ga. Urška Florjančič :
po določilih 34. člena Statuta Občine Divača bi morala županja imenovati podžupana.;
zanima jo, zakaj tega še vedno ni storila in s tem krši Statut Občine Divača.
Tako v Statutu, kot v Zakonu o lokalni samoupravi nikjer ne piše do katerega roka mora
županja imenovati podžupana. Ko se bo županja odločila, koga bo imenovala za podžupana
bo občinski svet o tem obvestila.
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 g. Martin Prelc :
po določilih Statuta Občine Divača bi moral Občinski svet do 15. aprila obravnavati
Zaključni račun proračuna občine Divača za leto 2014, zanima ga, kdaj bodo svetniki
omenjen dokument prejeli v obravnavo in sprejem.
ga. Pavlovčič je pojasnila, da je omenjeno gradivo pripravljeno in
posredovano po elektronski pošti.

bo

članom sveta

 g. Jovo Ferfila:
opozoril je, da način sklica Komisije za pregled dokumentacije glede namembnosti in
financiranja večnamenske dvorane v Senožečah, ni bil usklajen z določili Poslovnika;
predlaga, da se omenjen Sklep ustrezno dopolni.
 g. Martin Prelc:
predlagal je preučitev medobčinskih Odlokov in drugih skupnih aktov, podpisanih s strani
županov in Občinskih svetov vseh štirih občin, v smislu spremembe določila, da Občina
Sežana nima večinskega deleža.
Te spremembe ne bo mogoče doseči, ker je Občina Sežana največja tako po velikosti kot po
številu prebivalcev – mogoče bi uspeli samo v zmanjšanju deleža. Vendar pa v primeru, da se
to zgori, to tudi pomeni, da se bodo vsa financiranja spremenila in majhne občine bodo
morale več financirati skupne službe, pri čemer bo glavnina uslug in storitev še vedno ostala v
sežanski občini.
Se bodo pa o tem pogovorili župani na naslednji koordinaciji.

Iztok Felicjan, v.d. direktorja občinske uprave
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