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9. redna seje Občinskega sveta Občine Divača

Odgovori na pobude in vprašanja

Na 8. redni seji OS, dne 18. 11. 2015 so bila podana naslednja vprašanja in pobude.

Na seji Občinskega sveta so bile podane naslednje pobude:
 ga. Mirjam Frankovič Franetič je predlagala postavitev varnostnih ogledal
na
križišču v Famljah ter opozorila, da je kljub delni sanaciji, ceste, ki pelje iz Divače čez
Gaberk v Vremsko Dolino, del cestišča v katastrofalnem stanju ter izpostavila problem
odvodnjavanja ob omenjenem cestišču v vasi Famlje.
Pobudo smo posredovali Direkciji RS za ceste.
 g. Martin Prelc je predlagal, da se organizira sestanek med predstavniki Občine
Divača, občinskimi svetniki in koncesionarjem Javne razsvetljave, da se doreče o
določenih zadevah.
Za sklic takega sestanka je potrebno vedeti o čem se želimo pogovarjati. Direktor JR ne vidi
težave in si tudi želi takega sestanka. Sestanek bo sklican v mesecu januarju ali februarju
2016.

 g. Dobrivoj Subič je izpostavil vprašanje glede poteka aktivnosti v zvezi z razpisom
ureditve in oddaje stanovanja na Barki v stari šoli.
Trenutno v zvezi s to zadevo ne tečejo nobene aktivnosti. Občinska uprava je preverila, v
kakšnem stanju so prostori. Za oddajo v najem ali prodajo, je potrebno prostore umestiti v
program razpolaganja in se odločiti, ali jih bo občina oddajala in za kakšen namen ali jih bo
občina prodajala.

 ga. Mirjam Frankovič Franetič je predlagala čimprejšnjo postavitev posameznih
svetilk javne razsvetljave po predlogu KS. Pri postavitvi luči javne razsvetljave v
občini Divača, naj se upošteva prioritetni vrstni red.
Ureditev postavitve luči je naročena in bo izvedena predvidoma do konca letošnjega leta oz. v
prvem trimesečju 2016.
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Izvedeno je že (zeleno) oz. bo naslednje:
Predračun (št.)

Vrednost
(z DDV)

Predmet (opis)

5-0611-0463-SK

Laže – odprava posledic žleda

2.275,17

5-1193-0858-SK

Divača – Kolodvorska ulica – nov pločnik (od podhoda proti šoli)

4.088,78

5-1197-0864-SK

Senožeče – za gasilskim domom

5-1253-0893-SK

Barka – KS Barka

5-1247-0900-SK

Divača – Kosovelova ulica – varna pot – prehod za TP

5-1252-0894-SK

Gornje Ležeče – zamenjava strani ceste – obnova objekta

5-1251-0895-SK

Škoflje – nova luč – Škoflje

515,63

5-1250-0896-SK

Dane pri Divači – KS Divača

440,66

5-1249-0897-SK

Famlje – KS Vreme

1.535,55

5-1248-0899-SK

Dolnje Vreme – KS Vreme

2.113,11

5-1460-1060-SK

Divača – Kolodvorska ulica – zemeljski vod

1.984,57

5-1488-1076-SK

Divača – Kraška cesta – elektro dela pri nekdanji policijski postaji

5-1389-1014-SK

Senožeče 52E

2.382,39

5-1390-1016-SK

Misliče 6 – JR

376,00

5-1383-1013-SK

Divača – Ulica Istrskega odreda, pri tiskarni

617,08
2.572,39
596,10
1.066,49

708,52

4.669,09
SKUPAJ:

25.941,53

Naknadno sta bili podani še dve pobudi , ki pa sta prišli kasneje, kot je bil s strani Javne
razsvetljave d.d. opravljen terenski ogled, na podlagi katerega so bile podane ponudbe.
Pobudi sta:
- postavitev javne razsvetljave (vsaj dveh luči) na koncu Kajuhove ulice (ob stanovanjski hiši št. 50)
- postavitev javne razsvetljave (dveh luči) v delu naselja Senožeče – v smeri proti Gabrčam.
- priklop javne razsvetljave v starem delu vasi Divače (Kraška cesta) - izvedeno

Prioriteta ni določena. Z deli so že začeli v mesecu novembru, jih prekinili zaradi izvajanja
novoletnih okrasitev ter z njimi že nadaljujejo. Predvidoma naj bi se z končalo v mesecu
januarju 2016.
 g. Matej Bezeljak je opozoril na možnost morebitnih poškodb ob nezavarovanem
odprtem jašku pred divaškim Zadružnim domom- ob neposrednem vhodu Knjižnice
ter predlagal čimprejšnje saniranje omenjenega stanja.
Obveščen upravnik stavbe.
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 g. Martin Prelc je predlagal:
- da se na prihodnjo sejo sveta povabi predstavnike koncesionarja Javne razsvetljave
Ljubljana, da predstavijo obračun in plačilo stroškov javne razsvetljave.
Obračun se izvaja skladno s koncesijsko pogodbo. Ni potrebno, da bi to razlagal koncesionar.
Formula je:
(referenčna poraba (v kWh) el. energije + poraba na novoinstalirani moči, pridobljeni
v času trajanja pogodbe (v kWh) – dejanska poraba v tekočem letu) x cena el. energije
-

glede posredovanih planov posameznih KS predlaga, da Občina oblikuje skupni plan s
prioritetnim vrstnim redom izvedb določenih del;

-

v križišču v Famljah, naj se čimprej postavi prometno signalizacijo (glede prednostne
ceste) in izvede talne označbe.

Kar se nanaša na državno cesto posredovana pobuda DRSC, na občinskem delu obveščen
koncesionar, ki bo pripravil predlog prometne signalizacije, ki jo mora potrditi Občinski svet.
-

ureditev - sanacijo brkinske slemenske ceste, ki je v katastrofalnem stanju.

Pobudo smo posredovali Direkciji RS za ceste.

 predsednik KS Dolnje Ležeče g. Bruno Bombač je podal poročilo o sestanku sosveta
KS. Podal je naslednje predloge in vprašanja:
- ponovno je predlagal postavitev protihrupne ograje v krajih: Potoče, Dolenja vas,
Dolnje Ležeče, Divača;
Pobuda bo ponovno poslana na DARS.
-

podal je predloge posameznih KS za ureditev otroških igrišč;

-

zanimalo ga je, v kolikšnem obsegu bo asfaltirana cesta skozi Dolnje ležeče po
končani izvedbi prehoda za pešce.

Skladno s projektom.
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Na Odboru za finance so bile podane naslednje pobude:
 ga. Mirjam Frankovič Franetič je v okviru aktivnosti »Mavrica dobrote«, predlagala
postavitev novoletne jelke na določeni lokaciji v Divači (pred lokalom Orient Express,
oziroma pred Zadružnim domom) z namenom skupne okrasitve in druženja ob
novoletnem dogajanju.
 g. Dobrivoj Subič:
- predlaga ureditev - dokončanje optike, če ne gre drugače samo v vasi Kačiče;
Občina ne izvaja tega projekta. To je privatna pobuda in Občina jih lahko vzpodbuja in
podpira, ne more pa jih prisiliti v dokončanje oz. izvedbo projekta. Kolikor je nam znano
poteka usklajevanje trase in podpisovanje služnostnih pogodb. Izvedba projekta je predvidena
v prvi polovici naslednjega leta.
- zahteva pridobitev plana ureditve cest po posameznih KS v občini Divača
(finančno ovrednoten plan, usklajen in potrjen s posameznimi KS z prioritetnim
vrstnim redom sanacije posameznih cest);
-

predlaga izvedbo kontrole občinskih koncesionarjev (zadolžiti je potrebno določene
osebe, ki bodo kontrolirale delovne nalog koncesionarje ter nadzirale izvedbo
določene zadeve (npr. košnja, zimska služba- pluženje…);

Izvedeno.
- predlaga razsvetlitev otroškega igrišča v Divači ob Zdravstvenem domu.
Izvedeno.

Na Odboru za gospodarstvo in okolje so bile podane naslednje pobude:
 g. Drago Škamperle je podal pobudo, da se v plan za naslednje leto (leto 2016), dodajo dve
(2) luči javne razsvetljave v delu naselja Senožeče – smer proti Gabrčam.

Pobuda upoštevana – bo izvedeno v prvi polovici naslednjega leta.
 g. Drago Škamperle (po dogovoru z g. Alešem Franetičem) je podal pobudo, da se na novem
križišču v Famljah nariše talni znak STOP.

Pobuda upoštevana – obveščen koncesionar, ki bo pripravil predlog prometne signalizacije, ki
jo mora potrditi Občinski svet.
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Na Odboru za negospodarstvo so bile podane naslednje pobude:
 ga. Nives Skuk je podala pobudo, da se v organiziran prevoz šoloobveznih otrok, ki
obiskujejo Podružnično osnovno šolo v Senožečah vključi učenca iz Senožeč, ki v
šolskem letu 2015/2016 obiskuje 1. razred navedene šole zaradi več različnih vzrokov,
ki jih navajajo starši učenca, predvsem pa zaradi nevarnega dela poti do šole, ki jo
ima učenec od prebivališča do šole.
Romana Derenčin je pobudi dodala obrazložitev, da so se starši omenjenega učenca obrnili
tudi na Občini in podali prošnjo za odobritev možnosti koriščenja prevoza učenca z
obstoječim organiziranim prevozom, ki izvaja prevoz učencev na relaciji Laže-Senožeče – v
jutranjem času. Mnenje OU je bilo, da se pred odločitvijo pridobi mnenje pristojnega Odbora
za negospodarstvo. Predstavila je zakonske okvire in možnosti, ki jih ima lokalna skupnost pri
odločanju o tovrstni problematiki.
Članice in člani Odbora so v razpravi podprli odobritev koriščenja navedenega
prevoza ob izpolnjevanju pogoja, da starši uredijo spremstvo učenca z učenko, ki
koristi isti prevoz in izpolnjuje zakonske pogoje za spremljevalca, da poskrbijo za
varno spremstvo otroka do vstopa v prevozno sredstvo, ipd.
Odbor predlaga, da mnenje poda še Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
po pridobitvi mnenja županja odloči o izdaji soglasja za vključitev učenca v navedeni
prevoz in sicer za šolsko leto 2015/2016, ko učenec obiskuje 1. razred.

Direktor Občinske uprave
Občine Divača
Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP
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