OBČINA DIVAČA

OBČINSKI SVET
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača
SLOVENIJA

Številka: 032-0007/2014-02
Datum: 28.5.2014

Z A P I S N I K
26. redne seje Občinskega sveta Občine Divača, ki je potekala v sredo, dne 28.05.2014, v sejni
sobi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.
Sejo je vodil župan Občine Divača g. Drago Božac.
Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Divača (v nadaljevanju: člani
sveta):
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN
ALOJZIJ MAHORČIČ
ANDREJ VATOVEC
BISERKA GRABAR
BRUNO BOMBAČ
DOBRIVOJE SUBIĆ
IGOR ZAFRED
IVAN KOVAČIČ
JERNEJ FRANC PREMRL
KATJA FERFILA MOŽE
LILIJANA KOCJAN ŽORŽ
MATJAŽ VOLK
MIRJAM FRANKOVIČ-FRANETIČ
MIRKO MARTINČIČ
Opravičeno odsoten član Občinskega sveta:
BLAŽ MALOVEC
Ostali prisotni:
DRAGO BOŽAC - župan Občine Divača
IZTOK FELICJAN – višji svetovalec za okolje in splošne zadeve
NATAŠA MACAROL – višja svetovalka za gospodarstvo
BENJAMIN ŠKRLJ – predsednik KS Divača
DUŠAN ŠKRLJ - predsednik KS Vreme
NATAŠA MATEVLJIČ – direktorica Razvojnega centra Divača
IZTOK BANDELJ - direktor KSP d.d. Sežana
VLASTA KUKANJA – predstavnica KSP d.d. Sežana
TADEJA POGAČNIK GODNIČ - kandidatka za direktorica Zdravstvenega doma Sežana
LJUBISLAVA ŠKIBIN - direktorica Zdravstvenega doma Sežana
predstavniki CI Senožeška brda
predstavniki CI Brkini
TATJANA CERKVENIK – zapisničarka
Seja se je pričela ob 17. uri.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
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S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 26. redne seje Občinskega sveta Občine
Divača.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje OS
2. Poročilo o izidu svetovalnega referenduma o vetrnih elektrarnah v KS Senožeče
3. Poročilo o poteku tekočih investicij
4. Imenovanje direktorice Zdravstvenega doma Sežana
5. Letno poročilo KSP d.d. Sežana o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe:
- »zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v občini Divača za leto 2013«
- »urejanje in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanja pogrebnih storitev«v letu 2013
6. Predlog sklepa za oprostitev komunalne takse za prodajo predmetov in izdelkov na
določenih občinskih prireditvah opredeljenih v Odloku o praznikih v občini Divača
7. Zaključni račun proračuna občine Divača za leto 2013
8. Spremembe Statuta Občine Divača v zvezi ustanovitve nove KS Dolnje Ležeče
9. Odlok o KS v Občini Divača
10. Sprememba Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov KS v Občini Divača
11. Dopolnitev programa o odprodaji in razpolaganju z stvarnim premoženjem Občine Divača
12. Občinske nagrade za leto 2014
13. Imenovanje občinske volilne komisije
14. Imenovanje direktorja ORE Sežana
15. Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki Kraške lekarne Ilirska Bistrica
16. Prevozi osnovnošolskih otrok – predlog povrnitve stroškov prevoza od doma do osnovne
šole na relaciji Gornje Ležeče–Divača–Gornje Ležeče (zaradi zaprte proge)
17. Poročilo o delovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana za leto 2013
18. Poročilo o delovanju javnega zavoda Razvojni center Divača za leto 2013
19. Informacija župana
20. Poročilo odborov in komisij
21. Pobude in predlogi
Župan je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je
dnevnega reda.
Na predlagan dnevni red 26. redne seje ni bilo pripomb.

potrditev predloženega

Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se dnevni red 26. redne seje Občinskega sveta v predlagani vsebini.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je župan predlagal , da se obravnavo Odloka o KS v Občini Divača v okviru 9. točke
dnevnega reda, združi I. in II. obravnavo, ker gre za enostavno spremembo akta.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Odlok o KS v Občini Divača se sprejema po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 1.
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 25. REDNE SEJE OS
Župan je predlagal potrditev predloženega zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta.
Na predlagan zapisnik ni bilo pripomb.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
V predlagani vsebini se sprejme zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Divača.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 2.
POROČILO O IZIDU SVETOVALNEGA REFERENDUMA
O VETRNIH ELEKTRARNAH V KS SENOŽEČE
g. Felicjan je v imenu OVK, po pooblastilu predsednice OVK ga. Anite Hiti , v vlogi tajnika OVK
podal poročilo o izidu svetovalnega referenduma o vprašanju umestitve vetrnih elektrarn v prostor na
območju KS Senožeče, ki je potekal dne 25.5.2014.
Občinska volilna komisija je na podlagi podatkov - izida glasovanja ugotovila, da so se občani in
občanke v KS Senožeče odločili, da so PROTI umeščanju vetrnih elektrarn v prostor na območju
krajevne skupnosti Senožeče.
Na podano poročilo ni bilo pripomb. Člani sveta o podanem poročilu niso razpravljali.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Poročilo o izidu svetovalnega referenduma o vprašanju umestitve vetrnih elektrarn
v prostor na območju krajevne skupnosti Senožeče dne 25. maja 2014, ki ga je podala
Občinska volilna komisija Občine Divača.
Pri glasovanju je bilo navzočih 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
V okviru te točke, je v nadaljevanju svetnica ga.Kocjan Žorž predlagala sprejem dodatnega sklepa, za
katerega je podala tudi obrazložitev.
PREDLOG SKLEPA:
Večinska volja krajanov KS Senožeče, izkazana 25.5.2014 na svetovalnem referendumu o
umeščanju vetrnih elektrarn na območju KS Senožeče, naj se realizira tako, da se v OPN, ne
umešča novih vetrnih polj na območju KS Senožeče.
Na Vlado Republike Slovenije naj se skupaj z izkazano voljo krajanov na referendumu
(Poročilo) pošlje zahteva o ustavitvi postopka priprave državnega prostorskega načrta za Park
vetrnih elektrarn Senožeška brda.
Priprave novih »državnih prostorskih načrtov« naj se ne začenjajo dokler se ne sprejme
ustrezna zakonodaja, ki bo upoštevala dognanja o škodljivosti infra hrupa za ljudi in živali, ki
bo strokovna podlaga za umeščanje vetrnih elektrarn z vidika ustrezne zaščite zdravja ljudi.
Na besedilo predlaganega sklepa, so podali svoja stališča posamezni člani sveta in predstavniki CI
Senožeška brda ter predstavniki CI Brkini.
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Po zaključeni razpravi je župan predlagal glasovanje o podanem predlogu sklepa.
Pri glasovanju je bilo navzočih 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
POROČILO O POTEKU TEKOČIH INVESTICIJ
Župan je predstavil ga. Sonjo Terčič, ki je v Občinski upravi Občine Divača zasedla dosedanje
delovno mesto g. Franetiča – urejanje prostora v občini Divača – vodja investicij.
V nadaljevanju je ga. Terčič podala poročilo o poteku večjih tekočih investicij v občini Divača:
energetski sanaciji vrtca in šole v Senožečah, sanaciji zgradbe stare šole v Divači in izgradnji
večnamenske dvorane v Senožečah.
Pojasnila je, da bo v čim krajšem času sklicala sestanek gradbenega odbora in člane le tega seznanila
z potekom navedenih investicij.

AD 4.
IMENOVANJE DIREKTORICE ZDRAVSTVENEGA DOMA SEŽANA
g. Subič je kot član Sveta JZ Zdravstveni dom Sežana predstavil dosedanji postopek imenovanja
direktorja omenjenega zavoda.
Kandidatka za direktorico JZ Zdravstveni dom Sežana ga. Tadeja Pogačnik Godnič, se je prisotnim
predstavila in pojasnila, da za direktorico ZD kandidira z namenom, da izboljša delo zaposlenih in
zadovoljstvo pacientov, da izboljša kvaliteto dela v JZ Zdravstveni dom Sežana.
Predlog imenovanja direktorice JZ Zdravstveni dom Sežana, je predhodno obravnavala Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predsednica komisije ga. Grabar je podala stališče
komisije, ki podpira predlagan sklep o imenovanju ga. Tadeje Pogačnik Godnič za direktorico
Zdravstvenega doma Sežana in ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
Na predlagan sklep člani svet niso imeli pripomb.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Potrdi se Sklep Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana, da se za direktorico javnega
zavoda Zdravstveni dom Sežana z dnem 15.07.2014 imenuje za štiriletno mandatno obdobje
TADEJO POGAČNIK GODNIČ, dr. med.spec.druž.med., ki izpolnjuje pogoje razpisa.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 5
LETNO POROČILO KSP D.D. SEŽANA O POSLOVANJU IN IZVAJANJU
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE:
»ZBIRANJE IN PREVOZ KOM. ODPADKOV V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2013«
»UREJANJE IN VZDR. POKOPALIŠČ« IN »IZVAJANJA POGR. STOR.V LETU 2013«
Direktor in predstavnica KSP d.d. Sežana g. Bandelj in ga. Kukanja sta prisotnim predstavila Letno
poročilo KDP d.d. Sežana o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe:
- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v Občini Divača za leto 2013 in
- urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebne storitve v letu 2013
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z sklicem 26. seje OS, predhodno pa je bilo s strani KSP d.d.
Sežana, predstavljeno na Odboru za gospodarstvo.
Na seji sveta je po podanem poročilu potekala krajša razpravi, v kateri sta g. Bandelj in ga. Kukanja
podala odgovore na posamezna vprašanja svetnikov.
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se letno poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe
»Zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Divača za leto 2013«.
Člani občinskega sveta so se seznanili z elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe
»Ravnanje s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen in Divača«.
Sprejme se letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »Urejanja in
vzdrževanja pokopališč« in »Izvajanja pogrebnih storitev« za leto 2013.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.
PREDLOG SKLEPA ZA OPROSTITEV KOMUNALNE TAKSE ZA PRODAJO
PREDMETOV IN IZDELKOV NA DOLOČENIH OBČINSKIH PRIREDITVAH
OPREDELJENIH V ODLOKU O PRAZNIKIH V OBČINI DIVAČA
Strokovna služba občine Divača ga. Macarol je prisotnim predstavila predlog sklepa, ki se nanaša na
ponudnike, ki prodajajo ali promovirajo svoje izdelke na praznikih Občine Divača skladno z Odlokom
o praznikih občine Divača in so zaradi interesa Občine oproščeni plačila komunalne takse po Odloku
o odmeri komunalnih taks v Občini Divača.
Predlagan sklep sta predhodno obravnavala in potrdila Odbor za finance in Odbor za gospodarstvo ter
ga predlagala v potrditev Občinskemu svetu.
Na seji sveta je o predlaganem sklepu potekala krajša razprava v kateri je g. Kovačič predlagal, da se
v predlagan sklep vključi tudi prireditve posameznih KS v občini Divača.
Drugih pripomb ni bilo.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Ponudniki, ki prodajajo ali promovirajo svoje izdelke na praznikih Občine Divača skladno z
Odlokom o praznikih občine Divača, so zaradi interesa Občine oproščeni plačila komunalne
takse po Odloku o odmeri komunalnih taks v Občini Divača.
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Ta sklep se uporablja tudi v primerih, ko Krajevne skupnosti v občini Divača organizirajo
svoje krajevne praznike – »opasila«.
Po 1. členu niso oproščeni plačila komunalnih taks tisti ponudniki, ki nudijo gostinsko storitev
na omenjenih praznikih.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 7.
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DIVAČA ZA LETO 2013
Strokovna služba občine Divača ga. Vesna Pavlovčič je predstavila Zaključni račun proračuna občine
Divača za leto 2013, ki je bil članom sveta posredovan že v mesecu aprilu 2014.
Predlagan akt so predhodni obravnavali vsi matični občinski odbori in komisije, kjer je na podane
pripombe in vprašanja je ga. Pavlovčič podala sprotna pojasnila.
Zaključni račun proračuna občine Divača za leto 2013, je predhodno obravnaval tudi Nadzorni odbor
in podal pisno poročilo z navedenimi ugotovitvami.
Na seji sveta o predlaganem aktu niso razpravljali..
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2013 v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 8
SPREMEMBE STATUTA OBČINE DIVAČA V ZVEZI USTANOVITVE NOVE
KS DOLNJE LEŽEČE
Strokovna služba Občine g. Felicjan je pojasnil razloge in pravno podlago za spremembo Statuta
Občine Divača. Zaradi ustanovitve nove KS je v Statutu občine Divača potrebno spremeniti 3. člen
(ožji deli občine), ki določa imena in območja krajevnih skupnosti.
Predlagano spremembo je predhodno obravnavala Statutarno pravna komisija in ugotovila, da je
predlagano besedilo Statuta v skladu z veljavno zakonodajo in primerno za nadaljnjo obravnavo.
Župan je predlagal, da zaradi ugotovitve dejanske volje ljudi in sprejetega sklepa OS, da se ustanovi
nova KS Dolnje Ležeče, da Občinski svet predlagano spremembo Statuta sprejme.
Na seji sveta o predlagani spremembi Statuta niso razpravljali.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se sprememba Statuta Občine Divača v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
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PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet,
AD 9.
ODLOK O KS V OBČINI DIVAČA
g. Felicjan je pojasnil, da zaradi ustanovitve nove KS, je v Statutu občine Divača potrebno sprejeti nov
usklajen Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Divača (ožji deli občine). Odlok določa imena in
območja krajevnih skupnosti ter njihove organe.
Predlagano spremembo je predhodno obravnavala Statutarno pravna komisija in ugotovila da je
predlagano besedilo Odloka o KS v Občini Divača v skladu z veljavno zakonodajo in primerno za
nadaljnjo obravnavo.
Zaradi ugotovitve dejanske volje ljudi in sprejetega sklepa OS, da se ustanovi nova KS Dolnje Ležeče,
župan predlaga, da Občinski svet sprejme predlagan odlok v združeni I. in II. obravnavi, za kar je bil
že sprejet sklepn na začetku seje OS.
Na predlagan akt člani sveta niso imeli pripomb.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Divača v predlagani obliki (po skrajšanem
postopku).
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 10.
SPREMEMBA ODLOKA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT
ZA VOLITVE ČLANOV KS V OBČINI DIVAČA
g. Felicjan je pojasnil, da zaradi ustanovitve nove KS je v Statutu občine Divača potrebno sprejeti
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Divača. Odlok določa število članov sveta posamezne krajevne skupnosti
in volilne enote ter območja volilnih enot.
Spremembo akta je predhodno obravnavala Statutarno-pravna komisija in na predlagano besedilo ni
imela pripomb. Predlaga, da Občinski svet potrdi akt v predlaganem besedilu.
Zaradi ugotovitve dejanske volje ljudi in sprejetega sklepa OS, da se ustanovi nova KS Dolnje Ležeče,
župan predlaga, da Občinski svet predlagan akt sprejme v predlagani obliki.
Na predlagan akt člani sveta niso imeli pripomb.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve
članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača v predlagani obliki.
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Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet
AD 11.
DOPOLNITEV PROGRAMA O ODPRODAJI IN RAZPOLAGANJU
Z STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE DIVAČA
Strokovna služba Občine Divača g. Felicjan in predsednik Odbora za infrastrukturo g. Volk sta
prisotnim predstavila dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto
2014, ki so ga člani sveta prejeli skupaj s sklicem seje.
Predhodno ga je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje ter ga potrdil v predlagani obliki z
dopolnitvijo, da se v predlagan program vključi še parcelo št. 889/3 , del parcele 889/2 in 889/4, vse
k.o. Gabrče, ki jih je potrebno parcelirati in izločiti iz javnega dobra. In se jih lahko za zamenjavo za
cesto na Vremščico z AS Gabrče
S predlogom dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2014, se
je predhodno seznanil tudi Odbor za finance. Potrdil ga je v predlagani obliki.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
V predlagani obliki se Sprejme se dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
občine Divača za leto 2014, z dopolnitvijo vključitve parcele št. 889/3 , del parcele 889/2 in
889/4, vse k.o. Gabrče, ki jih je potrebno parcelirati in izločiti iz javnega dobra.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 12.
OBČINSKE NAGRADE ZA LETO 2014
Predsednica KVIAZ-a ga. Grabar je podala poročilo o prispelih predlogih za podelitev Občinskih
priznanj in plaket, ki jih je KVIAZ prejela v obravnavo, na podlagi objavljenega javnega razpisa.
Komisija je prejela v obravnavo 5 predlogov z obrazložitvijo in sicer za podelitev 2 plaket in 3
priznanj Občine Divača za leto 2014:
 Predlog KS Vreme – Mirjam Frankovič Franetič, za podelitev »Plakete Občine Divača«
ANDREJU PRELCU IN NJEGOVI SPREMLJEVALNI EKIPI iz Famelj, za izjemne dosežke
na športnem področju – avtomobilskem športu.
 Predlog KS Senožeče – Jovo Ferfila, za podelitev »Priznanja Občine Divača« OSNOVNI
ŠOLI SENOŽEČE – za dosežke na kulturnem področju in bogate kulturne prireditve v smislu
ohranjanja kulture in tradicije domačega kraja.
 Predlog župana Draga Božca, za podelitev »Priznanja občine Divača« PROSTOVOLJENU
GASILSKEMU DRUŠTVU SENOŽEČE za interventno posredovanje in odpravljanje
katastrofalnih posledic žleda v vasi Laže, konec januarja 2014.
 Predlog Alenke Štrucl Dovgan , za podelitev »Priznanja Občine Divača« DANIJELU
STEPANČIČU za izjemne dosežke na likovnem področju, za izredno aktivno delovanje na
kulturnem področju v KS Senožeče, Občini Divača in izven meja ter za uspešno izvedbo
arhitekturnih delavnic.
 Predlog Razvojnega društva Bandera Senožeče za podelitev »Priznanja Občine Divača«
ALENKI ŠTRUCL DOVGAN iz Dolenje vasi, za aktivno delovanje v Razvojnem društvu
Bandera, v Agrarni in Vaški skupnosti, za aktivno delo pri obnovi cerkve in Zadružnega doma
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v Dolenji vasi, aktivnosti pri izgradnji večnamenske dvorane v Senožečah, skratka za
prispevek k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju krajanov ter občanov .
Člani komisije so prejete predloge preučili in potrdili v predlagani obliki. Predlagajo jih v potrditev
Občinskemu svetu.
Na predlog KVIAZ-a člani sveta niso imeli pripomb.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi podanih predlogov in obrazložitev za podelitev občinskih priznanj in plaket za leto
2014, se potrdi predlog KVIAZA in sicer:
 Plaketo Občine Divača se podeli ANDREJU PRELCU IN NJEGOVI
SPREMLJEVALNI EKIPI
 Plaketo Občine Divača se podeli PODRUŽNIČNI OSNOVNI ŠOLI SENOŽEČE
 Priznanje Občine Divača se podeli PGD SENOŽEČE
 Priznanje Občine Divača se podeli STEPANČIČ DANIJELU
 Priznanje Občine Divača se podeli ALENKI ŠTRUCL DOVGAN
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 13.
IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Predsednica komisije ga. Grabar je uvodoma povedala, da je z dnem 10.05.2014 potekel mandat
dosedanji Občinski volilni komisiji. S strani Kviaza je bil podan poziv za vložitev predlogov za
imenovanje OVK z ustreznimi priloženimi izjavami. V določenem roku, so bili na Kviaz vloženi
naslednji predlogi za imenovanje OVK:
- za ČLANE in NAMESTNIKE ČLANOV OVK:
Sonja Srebot, Dolnje Ležeče 20 (član) / predlog: lista AS
Tatjana Cerkvenik, Dolnje Vreme 40/a (namestnik člana) / predlog: lista AS
Jože Tominc, Dolnje Vreme 10/a (član) /predlog: lista za Kras in Brkine
Nava Vardjan , Barka 31, (član) /predlog:Solidarnos/ predlog: Lista za kras in Brkine
Barbara Grubišič, Kraška cesta 32, Divača,(član)/ predlog: SD
Sabina Vatovec, Prekomorskih brigad 7 Divača (član) / predlog: Alojzij Mahorčič
Karolina Kljun, Nova cesta 7 Divača (namestnik člana)/predlog: Alojzij Mahorčič
Gorazd Gerželj, Senožeče 14/a (član)/ predlog: KS Senožeče
Iztok Martinčič, Gabrče 10 (namestnik člana) / predlog: KS Senožeče
Vesna Parapat, Kačiče Pared 4, (član) / predlog: občan Dujc Janez
Gracijela Dolenc, Kraška cesta 28 Divača (član)/predlog občanka Vatovec Sabina
- za PREDSEDNIKA in PODPREDSEDNIKA OVK:
Denis Zobarič, Cesta v Gabrovo naselje 2 Divača (predsednik)/predlog OO SDS Divača
Nina Cek-Perhavec, Povir 32 (podpredsednica)/ predlog OO SDS Divača
Marjeta Može, Dolenja vas 2 (predsednica; podpredsednica) / predlog: KS Senožeče
Člani Kviaz-a so sprejeli SKLEP, da se v OVK imenuje naslednje člane in namestnike:
- član SONJA SREBOT ( predlog AS)
- namestnik člana TATJANA CERKVENIK (predlog AS)
- član JOŽE TOMINC ( predlog Lista za kras in Brkine)
- član BARBARA GRUBIŠIČ( predlog SD)
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-

namestnik člana KAROLINA KLJUN (predlog svetnik Mahorčič)
namestnik člana IZTOK MARTINČIČ (predlog KS Senožeče)

Člani Kviaz-a so ugotovili, da dokumentacija Denisa Zobariča in Nine Cek Perhavec ni popolna, da
manjka podatek – dokazilo o izpolnjevanju posebnega strokovnega pogoja in sicer, da je predsednik
oziroma njegov namestnik sodnik ali drugi diplomirani pravnik.
Marjeta Može ima vso popolno dokumentacije (podpisano izjavo ter dokazilo o izobrazbi) in ustreza
pogojem , ki jih določa zakon o lokalnih volitvah
Kviaz je sprejel sklep, da se za predsednico OVK predlaga MARJETO MOŽE, ker izpolnjuje pogoje,
Nino Cek Perhavec pa se pozove, da dopolni z ustreznimi dokazili svojo izjavo kandidaturo za
namestnico predsednice komisije.
Predsednica komisije ga. Grabar je sprejete sklepe Kviaza predlagala v potrditev Občinskemu svetu.
V nadaljevanju je svetnica ga. Kocjan Žorž podala nov predlog v imenu in s podpisi 10 občinskih
svetnikov za imenovanje predsednika, podpredsednika ter člane / namestnike članov OVK:
- predsednik OVK: DENIS ZOBARIČ
- podpredsednik OVK: NINA CEK PERHAEC
- člani OVK: SONJA SREBOT, JOŽE TOMINC, GORAZD GRŽELJ
- nam. članov OVK: TATJANA CERKVENIK,NAVA VARDJAN, KAROLINA KLJUN
Predlog je obrazložila s tem, da se imenuje celotno OVK vključno s predsednikom in
podpredsednikom OVK. Za izpolnjevanje zahtev predsednika in podpredsednika OVK, je priložila
Sklep o imenovanju OVK Občine Divača 2006-2010, kjer sta bila imenovana za predsednika g.
Zobarič in podpredsednico ga. Nina Cek, ki sta vodila OVK, kar pomeni, da ustrezata zahtevanim
pogojem. Ker sta bila ta dva predloga podana v paketu in da ne bi ostali brez popolne komisije, je
skupina 10 svetnikov podala navedeni predlog, kjer je priložena tudi dodatna izjava Nave Vardjan –
soglasje k imenovanju namestnika člana OVK.
Župan je dal na glasovanje najprej predlog Kviaza.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA sta glasovala 2 člana sveta.
PROTI je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep ni bil sprejet.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje predlog podpisan s strani 10 svetnikov
PREDLOG SKLEPA:
V Občinsko volilno komisijo Občine Divača se imenujejo:
predsednik:
Denis ZOBARIČ, Cesta v Gabrovo naselje 2, 6215 Divača
namestnica predsednika:
Nina CEK PERHAVEC, Povir 32, 6210 Sežana
članica:
Sonja SREBOT, Dolnje Ležeče 20, 6215 Divača
namestnica članice:
Tatjana CERKVENIK, Dolnje Vreme 40/a, 6217 Vremski Britof
član:
Jože TOMINC, Dolnje Vreme 10/a, 6217 Vremski Britof
namestnica člana:
Nava VARDJAN, Barka 31, 6217 Vremski Britof
član:
Gorazd GERŽELJ, Senožeče 14/a, 6224 Senožeče
namestnica člana:
Karolina KLJUN, Nova cesta 7, 6215 Divača
Mandatna doba članov Občinske volilne komisije traja štiri leta.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Divača je Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI so glasovali 3 člani sveta.
Sklep je bil sprejet.
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Predsednica Kviaza ga. Grabar je podala pripombo na sprejeti sklep, menila je da bi Občinski svet
moral upoštevati predlog Kviaza - komisije, ki je pristojna za obravnavo določenih zadev in
sprejemom ustreznih sklepov, ki jih posreduje v sprejem Občinskemu svetu. V kolikor se stališč te
komisije ne upošteva, smatra, da je zasedanje Kviaza brezsmiselno.
AD 14.
IMENOVANJE DIREKTORJA ORE SEŽANA
Predsednica Kviaz-a ga. Grabar je podala poročilo komisije, ki je predhodno obravnavala predlog
Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov Sežana, za imenovanje direktorice zavoda ORE Sežana
ter soglašala z podanim predlogom, da se za direktorico ORE Krasa in Brkinov imenuje VLASTO
SLUBAN.
Člani Občinskega sveta na predlagan sklep niso imeli pripomb.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Potrdi se Sklep Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov Sežana, da se za direktorico ORE
Sežana imenuje VLASTO SLUBAN , ulica I. tankovske brigade 4, 6210 Sežana.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 15.
RAZPOREDITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI
KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA
Župan je podal kratko obrazložitev k vlogi Kraških lekarn Ilirska Bistrica za izdajo soglasja k sklepu
zavoda - razporeditev presežka prihodkov nad odhodki, ki so jo člani sveta prejeli v gradivu za sejo
sveta. Omenjeno vlogo sta predhodno obravnavala Odbor za negospodarstvo in Odbor za finance.
Predsednika odborov ga. Frankovič Franetič in g. Subič sta podala poročili v zvezi obravnavane
zadeve. Oba Odbora predlagata Občinskemu svetu sprejem sklepa v predlagani obliki.
Člani sveta o predlaganem sklepu niso razpravljali.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Divača daje soglasje k sklepu Sveta Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska
Bistrica (v nadaljevanju: Javni zavod), ki je bil sprejet na 4. korespondenčni seji Sveta
navedenega Javnega zavoda, dne 14. 5. 2014 in se nanaša na razporeditev presežka prihodkov
nad odhodki v Javnem zavodu po Letnem poročilu Javnega zavoda Kraške lekarne za leto 2013.
Javni zavod prevzema vso odgovornost glede ugotovitve obsega sredstev presežka prihodkov
nad odhodki in načina razpolaganja, skladno z zakonodajo in sprejetim sklepom Sveta javnega
zavoda, navedenim v 1. točki tega sklepa.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 16.
PREVOZI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK – PREDLOG POVRNITVE STROŠKOV
PREVOZA OD DOMA DO OSNOVNE ŠOLE NA RELACIJI
GORNJE LEŽEČE–DIVAČA–GORNJE LEŽEČE (ZARADI ZAPRTE PROGE)
Župan je podal kratko obrazložitev k vlogi - predlogu povrnitve stroškov prevoza od doma do
Osnovne šole Divača na relaciji Gornje Ležeče- Divača-Gornje Ležeče, zaradi zaprtja proge, ki so jo
člani sveta prejeli v gradivu za sejo sveta. Omenjeno vlogo sta predhodno obravnavala Odbor za
negospodarstvo in Odbor za finance.
Predsednika odborov obeh odborov sta podala poročili v zvezi obravnavane zadeve. Oba Odbora
predlagata Občinskemu svetu sprejem sklepa v predlagani obliki.
Člani sveta o predlaganem sklepu niso razpravljali.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Divača soglaša s povrnitvijo prevoznih stroškov staršem učenke Osnovne
šole dr. Bogomira Magajne Divača, ki se v šolo vozi iz Gornjih Ležeč z vlakom, (podatki o
učenki so razvidni iz vloge staršev za povrnitev prevoznih stroškov, ki je posredovana Občini
Divača) - vendar začasno, zaradi zaprte železniške proge (naravne razmere - žled) saj prevoz z
vlakom v času od februarja dalje ni mogoč. Enako tudi prevoz z nadomestnimi avtobusi, ki jih
organizira SŽ, na navedeni relaciji ni mogoč.
Prevozni stroški se povrnejo mami učenke in sicer v višini 15 % cene neosvinčenega motornega
bencina 95 oktanov, pri čemer se upošteva dneve prisotnosti učenke pri pouku, skladno s
pridobljenimi podatki Osnovne šole dr. Bogomira Magajne Divača.
Stroški se povračajo mesečno in sicer za pretekli mesec, obračun se pripravi po prejemu
podatkov Osnovne šole dr. Bogomira Magajne Divača o dnevni prisotnosti učenke pri pouku.
Povračilo stroškov se priznava od dneva zaprtja železniške proge (februar 2014) do časa
ponovne vzpostavitve prevozov z vlakom na navedeni relaciji, pri čemer se upošteva prevoz z
vlakom s prvim možnim začetkom meseca, ko se lahko izstavi mesečna vozovnica za prevoz z
vlakom. Za obdobje od februarja 2014 do tekočega meseca se opravi poračun.
Osnovno šolo dr. Bogomira Magajne Divača se zadolži, da Občini Divača mesečno, za pretekli
mesec, posreduje podatke o prisotnosti učenke v šoli in sicer za obdobje kot je navedeno v tem
sklepu. Občina Divača posreduje Osnovni šoli Divača podatke o učenki.
Sredstva za kritje, v tem sklepu navedenih, prevoznih stroškov se zagotovijo iz občinskega
proračuna in sicer iz proračunske postavke »190600 - Prevozi osnovnošolskih otrok in prevoz
osnovnošolskih otrok na nevarnih poteh«.
Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od februarja 2014 dalje.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 17.
POROČILO O DELOVANJU JZ ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA ZA LETO 2013
Direktorica javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana ga. Ljubislava Škibin, je podala Letno poročilo o
delovanju Zdravstvenega doma Sežana v letu 2013. Člani sveta so gradivo prejeli skupaj z sklicem
26.seje OS. Podrobneje je predstavila računovodsko poročilo in poslovno poročilo. Podala je ključne
cilje za preteklo in letošnje leto. Leto 2013 je zavod zaključil z presežkom prihodkov nad odhodki.
O podanem poročilu člani sveta niso razpravljali in nanj niso imeli pripomb.
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Župan se je direktorici g. Škibinovi zahvalil za korektno podajo poročila.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se poročilo o delovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana za leto 2013.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
V okviru te točke je direktorica Zdravstvenega doma Sežana ga. Škibin podala pripombo vezano na
točko dnevnega reda – »Imenovanja direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana«, ki so jo
člani sveta obravnavali pod zaporedno 4. točko in sicer na samo proceduro postopka imenovanja
direktorja. Glede na to, da je bila vložena pritožba na razpis za direktorja ZD Sežana in posredovana
vsem Občinskim svetom, ki so pristojni za odločanje o imenovanju direktorja Zdravstvenega doma
Sežana, po njenem ni prav, da je Občinski svet že sprejel Sklep o imenovanju nove direktorice, ni pa
obravnaval posredovane pritožbe.
Župan je pojasnil, da Občinski svet ni organ, ki razsoja, temveč sledi proceduri določenega postopka.
Pritožbo bo obravnavala pristojna pravna služba. Ker niti na kolegiju županov ni bila omenjena
podana pritožba in ni bilo nič spornega glede uvrstitve točke imenovanje direktorja JZ Zdravstveni
dom Sežana na posamezne seje Občinskih svetov, je točko uvrstil na dnevni red 26. seje OS, ker je
naslednja seja predvidena šele v septembru 2014. V kolikor se bo matična – ustanoviteljska Občina
Sežana odločila v tej zadevi drugače, bo Sklep Občine Divača ničen. V primeru ugotovitve
nepravilnosti pri izvedbi postopka imenovanja, se sprejeti Sklep Občinskega sveta lahko tudi prekliče.
Član sveta zavoda Zdravstveni dom Sežana g. Subič je v nadaljevanju navedel še določene
nepravilnosti – napake, ki so se pojavile ob prejšnjem razpisu za direktorja zavoda ZD Sežana, vendar
je ga. Škibinova vse podane pritožbe zanikala.
Župan je zaključil razpravo in se še enkrat zahvalil direktorici ZD ga. Škibinovi za dobro sodelovanje.

AD 18.
POROČILO O DELOVANJU JAVNEGA ZAVODA
RAZVOJNI CENTER DIVAČA ZA LETO 2013
Direktorica Razvojnega centra Divača ga. Nataša Matevljič je podala poročilo o delu Razvojnega
centra Divača za leto 2013. Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom 26. redne seje OS.
Predstavila je delo v preteklem letu po posameznih sklopih:
- prijava na različne razpise, svetovanja
- članstva v delovnih telesih,
- razvoj turizma in promocija Občine Divača
- priprava razvojnih programov in strategij za naslednje programsko obdobje 2014-2020
- krepitev razvoja podeželja
- upravljanje muzeja
- redno delovanje Razvojnega centra
V nadaljevanju je podala pojasnila k računovodskim izkazom določenih uporabnikov za leto 2013.
Predstavila je bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov.
Sledila je razprava na podano poročilo, v kateri je svetnica ga. Kocjan menila, da so v predstavljenem
poročilu omenjene številne aktivnosti, po njenem bi moralo biti poročilo bolj strukturirano, pogreša
plan dela RC, po katerem bi se ocenilo opravljena dela in manjka nadzor del.
Izrazila je pohvalo nad vnovčenjem bančne garancije za odpravo napak na Muzeju , ki se pojavljajo
na objektu, z željo se le te čim prej odpravijo.
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Ker je bilo že v samem startu ustanovitve Razvojnega centra rečeno, da se gre postopoma v smeri
sofinanciranja, jo zanima kakšne so možnosti sofinanciranja npr. iz tržne dejavnosti, projektne
zaposlitve…
Predlaga, da se za nadaljnje vodenje in razvoj Razvojnega centra Divača, sledi dobrim praksam.
Predlaga, da se v naslednjem mandatu popravi Statut in Poslovnik RC (glede preširokega nabora
nalog, naj se bolj jasno opredeli kaj naj počnejo občinske službe in kaj Muzej Škrateljnove hiše).
Župan se je zahvalil ga. Matevljič za podano poročilo, ga. Kocjan Žorž pa za razmišljanje, ki je dalo
veliko smernic za prihodnje delo.
Drugih pripomb na podano poročilo ni bilo.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se poročilo o delu Razvojnega centra Divača za leto 2013v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 19.
POROČILO ŽUPANA
Župan je prisotne seznanil z naslednjimi informacijami:
 Objava Javnega razpisa za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015


Razplet tožb (Inriva, Policijska postaja Divača, Železnica)



Razgrnitev OPN



Praznovanje obeležja 26. junij 2014



Predlog Sporazuma sklenjenega med družbo Standom d.o.o. in Občino Divača

AD 20.
POROČILO ODBOROV IN KOMISIJ
Predsedniki posameznih odborov in komisij so stališča odborov in komisij vezanih na dnevi red 26.
redne seje OS, podali pri posameznih točkah dnevnega reda, razen pobud podanih na posameznih
odborih in komisijah, ki so vključene v naslednjo točko dnevnega reda.

AD 21.
POBUDE IN PREDLOGI
Pobude podane na 26. redni seji OS:
ga. Mirjam Frankovič Franetič
 izpostavila je vprašanje glede košenje trave ob občinskih cestah- kdaj se bo delo izvedlo;
 kdaj se bo začelo z investicijo - sanacija strehe na stavbi Liva v Vremah.

14

g. Bruno Bombač:
 želi pridobiti informacije glede postopka pridobitve enostavnega gradbenega dovoljenja za
izvedbo igrišča v Dolnjih Ležečah.
Pobude podane na Odboru za proračun in finance
ga. Lilijana Kocjan Žorž:
 želi pridobiti podrobnejšo informacijo o vsebini, finančnih sredstvih, ter načinu povrnitve
škode v zvezi podpisanim sporazumom glede odškodnine med Slovenskimi železnicami in
Občino Divača ;
 želi pridobiti podrobnejšo informacijo o poteku aktivnosti glede podpisane pogodbe med
Standomom in Občino Divača v zvezi prenosa lastništva parcel iz Standoma na Občino
Divačo.
 predlaga, da pravna služba uredi postopek prenosa lastništva parcel iz Standoma na Občino
Divača;
 predlaga ureditev zemljišča nasproti Elesa v Divači in določitev namembnosti tamkajšnjih
vrtsnih hiš.
Biserka Grabar:
 opozorila je na postavljen hanger na letališču Gaberk, za katerega je Občina Divača izdala
soglasje za postavitev kmetijskega objekta, v zvezi s tem predlaga, da se Občinska uprava
obvesti pristojne inšpekcijske službe;
 opozorila na početje g.Čoka v naselju Ludvika Požrlja v Divači, kjer imenovani sredi
stanovanjskega naselja brez ustreznih dovoljenj ustvarja industrijsko cono in uničuje
infrastrukturo (postavlja železne konstrukcije neprimernih izmer in višin na izdelane betonske
plošče, postavlja večje hangerje ob stanovanjski hiši, po ulici prevaža in parkira težka tovorna
vozila, gradbene stroje …)
 opozorila na početje g. Sakiča- stanovalca ulice Ludvika Požrlja, predlaga, da se ga kaznuje za
neprimerno parkiranje, pranje kamionov sredi ulice……
 glede na to, da se Gabrovo naselje širi, je potrebno razmisliti o izgradnji igrišča v Gabrovem
naselju, urediti je potrebno infrastrukturo….
Alenka Štrucl Dovgan:
 podala je pripombo na neprimerno postavitev reklamnih tabel - đambo plakatov v KS
Senožeče, ki so postavljeni na občinske parceli v neprimerni razdalji ob cesti in moteči za
promet;
 zanimalo jo je kako potekajo aktivnosti, glede dogovora sestanka »Jančarjeva hiša Senožeče«.
Pobude podane na Odboru za negospodarstvo:
Člani odbora so predlagali:
 v zvezi problematike vandalizma – uničevanja športnih igrišč pri šoli v Divači., odbor
predlaga:
- občina naj poskrbi, da se elektro omarica prestavi iz igrišča v prostore vrtca v Divači
- šola naj pridobi ponudbo za zamenjavo mreže pri igrišču ter zamenjavo vrat na južnem
koncu šole, kjer je vstop na športne površine
- redarska služba naj opravlja popoldanske obhode, policija pa obhode enkrat na noč
- med tednom bo čiščenje igrišča prevzela šola, po potrebi zaradi večje nesnage in potrebe
po večjem urejanju pa bo to opravil koncesionar za vzdrževanje zelenih površin.
 ureditev krožišča ob šoli in igrišča ob zdravstvenem domi v Divači
 ponovno se apelira na župana in občinski svet, da se zaposli osebo za vzdrževanje vseh teh
objektov in površin.
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ga. Biserka Grabar
 izpostavila problematiko pranja ter parkiranja kamionov v krožišču v Gabrovem naselju, to
naj bi počel g. Sakić iz Divače. Predlaga, da se iz varnostnih razlogov ter zaradi nastajanja
materialne škode to početje prepove.

Pobude podane na Odboru za prostorsko planiranje :
g. Matjaž Volk:
 podaja pobudo, naj se gradbenemu inšpektorju prijavi gradnjo objekta v Gabrovem naselju ob
nekdanji pražarni na parceli št. 709/1 k.o. Divača.
g. Dobrivoj Subič:
 podaja pobudo, da se povabi Primorje v stečaju in Banko, da se prične z postopkom odprave
reklamacij v naselju SI-9.
 podaja pobudo, da se pri parku in otroškem igrišču za Zdravstvenim domom v Divači postavi
ena ali dve luči javne razsvetljave.
Dnevni red 26 . redne seje Občinskega sveta Občine Divača je bil izčrpan, zato je župan ob 22.45 uri
sejo končal.

Potek seje je posnet v digitalni obliki, shranjen na CD-ju.

Ž U P A N:
Drago Božac, l.r.

ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Tatjana Cerkvenik, l.r
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