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Tel.: 05/731 09 30; Fax: 05/731 09 40
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Številka: 032-0006/2017-02
Datum: 29.03.2017

Z A P I S N I K
17. redne seje Občinskega sveta Občine Divača, ki je potekala v sredo,
dne 29.3.2017, v sejni sobi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.
Sejo je vodila županja ga. Alenka Štrucl Dovgan.
Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Divača (v nadaljevanju: člani
sveta):
BENJAMIN ŠKRLJ
DAMIJANA GUSTINČIČ
DOBRIVOJE SUBIČ
DRAGO ŠKAMPERLE
JERNEJ FRANC PREMRL
JOVO FERFILA
MARTIN PRELC
MATIJA POTOKAR
MIRJAM FRANKOVIČ-FRANETIČ
NIVES SKUK
URŠKA FLORJANČIČ
Ostali prisotni:
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN - županja Občine Divača
DIEGO LOREDAN - predsednik Častnega razsodišča
VESNA MASLIČ - predsednica Nadzornega odbora
IZTOK FELICJAN - direktor Občinske uprave
ROMANA DERENČIN - strokovna služba Občine Divača
NATAŠA MACAROL - strokovna služba Občine Divača
MARIO BENKOČ - predstavnik CI Brkinov
VLASTA KUKANJA - KSP d.d. Sežana
SILVANA ZADEL - MIR Sežana
JANKO ŠENKINC - Policijska postaja Sežana
JERNEJ MAJCEN - Eles d.o.o.
ALEŠ BRENČIČ - Eles Divača
MILAN SAKSIDA - Telekom Slovenije
BOŠTJAN MLJAČ – Golea Nova Gorica
NATAŠA ĐUKIĆ VASIĆ - Kras Invest d.o.o. Sežana
LEA KALC FURLANIČ - predstavnica sredstev javnega obveščanja (PN)
TATJANA CERKVENIK - zapisničarka
Seja se je pričela ob 17. uri. Navzočih je bilo 10 članov sveta.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta Občine
Divača.
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DNEVNI RED:
1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
2. Poročilo OVK o izvedbi nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Divača v volilni enoti 2
in potrditev mandata izvoljenemu članu Občinskega sveta Občine Divača
3. Predlog Pravilnika o sofinanciranju zdravljenja čebeljih družin na območju občine Divača
4. Soglasje k imenovanju :
- direktorice javnega zavoda Kraških lekarn Ilirska Bistrica
- direktorja javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana
5. Imenovanje predstavnikov Občine Divača v Svet zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja
Magajne Divača
6. Imenovanje člana v:
- Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
- Odbor za negospodarstvo
7. Predlog izdaje soglasja k sklepu Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola dr. Bogomira Magajne Divača glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki
8. Poročilo o poslovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja
Magajne Divača v letu 2016
9. Izvajanje programov javnih del v letu 2017v občini Divača
10. Predlog izdaje soglasja k sofinanciranju izvajanja dodatnih programov v letu 2017
11. Predlog Letnega programa športa v občini Divača za leto 2017
12. Predlog Letnega programa kulture v občini Divača za leto 2017
13. Predlog dopolnitve cenika za letne najemnine za grobna polja
14. Predlog letnega programa urejanja in vzdrževanja pokopališč za leto 2017
15. Sklepi o izločitvi parcel iz javnega dobra: parc. št. 1052/7 k.o. Senadole; parc. št. 1073/7 k.o.
Divača; parc. št. 2671/11 k.o. Dolenja vas
16. Predlog sklepa o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2016 in Plan izvajanja aktivnosti
za leto 2017
17. Predlog sklepa o potrditvi DIIP (Dokumenta identifikacije investicijskega projekta) za
projekte:
- »Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica –Rodik«
»Kako smo se igrali nekoč in danes«
- »Ohranjanje naravne dediščine - senožejski bajer«;
18. Predlog sklepa o potrditvi IP (Investicijskega projekt) za projekt »Ureditev pločnikov v
Senožečah«
19. Predstavitev projekta SMART GRID - Eles Divača
20. Predstavitev planov Telekom Slovenije
21. Poročilo o varnostnih razmerah v občini Divača v letu 2016 (MIR, Policija)
22. Poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2016
23. Poročilo o opravljenem nadzoru nad investicijo »Obnova stare šole v Divači in Program
čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija ''Alisto – na krilih zgodovine''«
24. Poročilo obiska posameznih vasi v občini Divača
25. Poročila odborov in komisij
26. Pobude in vprašanja
Županja je pozdravila vse prisotne. Ugotovila je sklepčnost.
Predlagala je potrditev Zapisnikov: 16. redne in 8. dopisne seje Občinskega sveta, ki so ju člani sveta
prejeli v gradivu.
Na predlagana Zapisnika ni bilo pripomb.
Županja je predlagala glasovanje.
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Zapisnik 16. redne in 8. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Divača v predlagani vsebini.
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Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je županja predlagala potrditev predloženega dnevnega reda 17. redne seje
Občinskega sveta v predlagani vsebini z naslednjimi spremembami:
- pri 15. točki se doda:
Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2017.
- pri 17. točki se črta:
Predlog sklepa o potrditvi DIIP za projekt »Ohranjanje naravne dediščine - senožejski bajer«;
- pri 17. točki se doda :
Zaprosilo za projektno partnerstvo pri projektu »Trajno–inovativno oživljanje krajine na pragu
Unescove svetovne naravne dediščine«.
Drugih pripomb na predlagan dnevni red ni bilo.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta v predlagani
obliki z danimi spremembami.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 1
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV PREJŠNJE SEJE OS IN POROČILO ŽUPANJE
Županja je podala kratko poročilo o realizaciji sklepov sprejetih na 16. redni seji Občinskega sveta.
Vsi sprejeti sklepi, so bili realizirani.
V nadaljevanju je županja prisotne seznanila z tekočimi informacijami in dogodki v obdobju od
zaključka prejšnje seje Občinskega sveta, pa do tega dne: poteku postopka izvedbe javnega naročila za
izvedbo sanacije Bogomirjeve ulice v Divači in za postavitev kamperjev, naročilu izdelave projekta za
sanacijo Kraške ulice v Divači , informacijo s predstavniki Merkatorja o nezainteresiranosti gradnje
nakupovalnega centra v Divači, informacijo o sestanku RRA v Ljubljani glede pridobitve regijskih
sredstev ter ostalih tekočih zadevah.

AD 2
POROČILO OVK O IZVEDBI NADOMESTNIH VOLITEV V OBČINSKI SVET OBČINE
DIVAČA V VOLILNI ENOTI 2 IN POTRDITEV MANDATA IZVOLJENEMU ČLANU
OBČINSKEGA SVETA OBČINE DIVAČA
g. Felicjan je po pooblastilu predsednika OVK podal poročilo Občinske volilne komisije o izidu
nadomestnih volitev za člana občinskega sveta, ki so ga svetniki prejeli v gradivu za sejo sveta.
Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme Poročilo občinske volilne komisije o izidu nadomestnih
volitev za člana občinskega sveta Občine Divača in potrdi mandat članu Občinskega sveta Občine
Divača, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah v občinski svet Občine Divača v 2. volilni enoti dne
5.3.2017.
Poročilo sta predhodno obravnavali in predlagana sklepa potrdili Statutarno pravna komisija in
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani Občinskega sveta na podano poročilo niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje predlagana sklepa
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PREDLOG SKLEPA: Potrdi se Poročilo Občinske volilne komisije o izidu nadomestnih volitev
za člana občinskega sveta Občine Divača, dne 5. marca 2017.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA: Potrdi se mandat članu Občinskega sveta Občine Divača, ki je bil izvoljen
na nadomestnih volitvah v občinski svet Občine Divača v 2. volilni enoti dne 5.3.2017 in sicer:
MATIJA POTOKAR, roj. 13.05.1948, Kačiče – Pared 17a, 6215 Divača, do naslednjih rednih
lokalnih volitev v letu 2018.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 3
PREDLOG PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU ZDRAVLJENJA ČEBELJIH DRUŽIN NA
OBMOČJU OBČINE DIVAČA
Strokovna služba Občine ga. Macarol je podala kratko obrazložitev k predloženemu Pravilniku o
sofinanciranju zdravljenja čebeljih družin na območju občine Divača, ki so ga člani sveta prejeli v
gradivu. Predlagan akt so predhodno obravnavali: Statutarno pravna komisija, Odbor za gospodarstvo
in okolje in Odbor za finance. Na besedilo predlaganega akta niso imeli pripomb in so ga sprejeli v
predlagani vsebini.
Tudi člani Občinskega sveta niso imeli pripomb na besedilo predlaganega Odloka.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju zdravljenja čebeljih družin na
območju občine Divača v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4
SOGLASJE K IMENOVANJU :
- DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA KRAŠKIH LEKARN ILIRSKA BISTRICA
- DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja ga. Gustinčič je podala poročilo o
seji Komisije v zvezi obravnave dopisa Sveta javnega zavoda Kraških lekarn Ilirska Bistrica glede
izdaje soglasja k imenovanju direktorice omenjenega zavoda.. Komisija za mandatna vprašanja volitve
in imenovanja je o predlaganem Sklepu razpravljala in Občinskemu svetu predlaga, da sprejme Sklep
o podaji soglasja k imenovanju Ane Kobal za direktorico javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska
Bistrica.
Člani Občinskega sveta na predlagan sklep niso imeli pripomb.
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Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Daje se soglasje k imenovanju Ane Kobal, roj. 8.12.1970, Štanjel 55, 6222
Štanjel za direktorico javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
V okviru te točke je ga. Gustinčič podala poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja glede obravnave dopisa Sveta javnega zavoda »Zavoda za gasilno in reševalno službo
Sežana« za izdajo soglasja k imenovanju direktorja omenjenega zavoda.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je o predlaganem Sklepu razpravljala in
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme Sklep o podaji soglasja k imenovanju Turk Blaža za direktorja
javnega zavoda »Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana«, v predlagani vsebini.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Daje se soglasje k imenovanju Blaža Turka, roj. 04.03.1980, Komen 93,
6223 Komen, za direktorja javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5
IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE DIVAČA V SVET ZAVODA OSNOVNA ŠOLA
DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA
Obrazložitev k predlagani točki je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ga. Gustinčič. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je obravnavala
dopis Sveta zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača za imenovanje 3 predstavnikov
Občine Divača v Svet javnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača.
Občinski svet Občine Divača je na 1. dopisni seji dne 4.12.2014, sprejel Sklep, da se v Svet javnega
zavoda Osnovne šole Divača, kot predstavnike Občine Divača za štiriletno obdobje imenujejo:
MATEJ BEZELJAK, Trg 15. aprila 13, 6215 Divača, BENJAMIN ŠKRLJ, Dane pri Divači 24, 6215
Divača, NATAŠA MACAROL, Šepulje 27, 6210 Sežana.
Z prenehanja mandata članu Občinskega sveta Mateju Bezeljaku, je prenehal njegov mandat tudi v
Svetu javnega zavoda OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača. Pri imenovanju Nataša Macarol je bilo
ugotovljeno, da je bila kot predstavnica Občine Divača v Svet javnega zavoda Osnovna šola Divača
imenovana že dva mandata in se jo po določilih zakonodaje ne more ponovno imenovati. Komisija je
izvedla postopek javnega poziva za imenovanje dveh novih članov v navedeni organ. V razpisanem
roku sta bila na naslov Občine Divača posredovana samo dva predloga kandidatov: Drago Škamperle
in Urška Florjančič. Komisija je predlagana kandidata potrdila in sprejela sklep, ki ga predlaga v
potrditev Občinskemu svetu.
Člani Občinskega sveta na predlagan sklep niso imeli pripomb, predlagali so da se o imenovanju
predlaganih članov glasuje posamično .
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Županja je predlagala glasovanje:
PREDLOG SKLEPA: V Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šola Divača, se
kot predstavnico Občine Divača imenuje URŠKA FLORJANČIČ, Dolnje Vreme 43, 6217
Vremski Britof .
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA: V Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šola Divača, se
kot predstavnik Občine Divača imenuje DRAGO ŠKAMPERLE, Senožeče 102/f, 6224 Senožeče
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA: V Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šola Divača, se
kot predstavnik Občine Divača imenuje BENJAMIN ŠKRLJ, Dane pri Divači 24, 6215 Divača.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP: V Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šola Divača, se kot
predstavnike Občine Divača imenuje: URŠKA FLORJANČIČ, DRAGO ŠKAMPERLE,
BENJAMIN ŠKRLJ.

-

AD 6
IMENOVANJE ČLANA V:
KOMISIJO ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO

Ga. Gustinčič je kot predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pojasnila, da
je z prenehanjem mandata članu Občinskega sveta Občine Divača Mateju Bezeljaku, prenehalo
njegovo članstvo v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in v Odboru za
negospodarstvo. Na podlagi navedenega je Komisija izvedla postopek javnega poziva za imenovanje
novih članov v navedena organa. V nadaljevanju je obravnavala predloge, ki so bili v razpisanem
roku posredovani na naslov Občine Divača: en predlog za imenovanje člana v Komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja (predlagan Matija Potokar) in en predlog za imenovanje člana v
Odbor za negospodarstvo (predlagan Matija Potokar).
Komisija je potrdila predlagani imenovanji in sprejela sklepa, ki ju predlaga v potrditev Občinskemu
svetu.
Člani sveta na predlagana sklepa niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA: V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje
MATIJA POTOKAR, Kačiče –Pared 17/a, 6215 Divača.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

6

PREDLOG SKLEPA: V Odbor za negospodarstvo se imenuje MATIJA POTOKAR, Kačiče –
Pared 17/a, 6215 Divača.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 7
PREDLOG IZDAJE SOGLASJA K SKLEPU SVETA JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA DR. BOGOMIRA MAGAJNE DIVAČA
GLEDE RAZPOREDITVE PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI
Svetnica ga. Gustinčič je kot ravnateljica OŠ Divača podala informacije o gradivu predlogu izdaje
soglasja k sklepu Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomira
Magajne Divača glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki. Prisotne je podrobneje
seznanila z razlogi oz. izvori obsega sredstev ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki ter s
predlogom razporeditve sredstev.
Predlagan sklep sta predhodno obravnavala Odbor za negospodarstvo in Odbor za finance, poročilo o
tem sta podala predsednika obeh odborov ga. Frankovič-Franetič in g. Subič. Oba odbora sta potrdila
sklep v predlagani vsebini in ga predlagata v sprejem Občinskemu svetu.
Člani Občinskega sveta o predlaganem sklepu niso razpravljali.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Divača daje soglasje k sklepu Sveta vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomira Magajne Divača (v nadaljevanju: Javni
zavod), ki je bil sprejet na 11. redni seji Sveta navedenega Javnega zavoda, dne 23. 2. 2017, in se
nanaša na razporeditev presežka prihodkov nad odhodki v Javnem zavodu po Letnem poročilu
Javnega zavoda za leto 2016.
Javni zavod prevzema vso odgovornost glede ugotovitve obsega sredstev presežka prihodkov
nad odhodki in načina razpolaganja, skladno z zakonodajo in sprejetim sklepom Sveta zavoda,
navedenim v 1. točki tega sklepa.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta (svetnici ga. Skuk in ga. Gustinčič sta se vzdržali glasovanja)
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 8
POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA V LETU 2016
ga. Gustinčič - ravnateljica OŠ Divača je podala Poročilo o poslovanju javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača v letu 2016. Člani Občinskega
sveta so ga prejeli v gradivu, predhodno pa so se z njim seznanili člani Odbora za negospodarstvo in
Odbora za finance.
Člani Občinskega sveta na predlagano poročilo niso imeli pripomb.
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AD 9
IZVAJANJE PROGRAMOV JAVNIH DEL V LETU 2017 V OBČINI DIVAČA
Strokovna služba Občine ga. Derenčin je podala informacije o gradivu - Izvajanju programov
javnih del v letu 2016 v občini Divača, ki so ga člani sveta prejeli in kratko povzela obrazložitev
predlagane vsebine ter sklepa. Opozorila je na napako, ki je v gradivu in sicer: v predlogu sklepa OS
je pri točki 2. v tabeli pod program javnega dela Občine Divača navedeno, da je max. trajanje izvedbe
programa 10 mesecev, kar je napačno navedeno – max. trajanje programa je 12. mesecev. Predlagala
je, da Občinski svet sprejeme posredovano spremembo predloga besedila.
Predlagan sklep sta predhodno obravnavala Odbor za negospodarstvo in Odbor za finance.
Predsednika obeh odborov sta podala poročili v zvezi obravnavane zadeve. Oba odbora soglašata z
predlaganim sklepom glede izvajanja programov javnih del za leto 2017 v občini Divača in ga v
predlagani obliki predlagata v sprejem Občinskemu svetu, z upoštevanjem popravka podane napake v
navedbi predloga sklepa OS.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet soglaša s predlogom izvajanja programov javnih del za
leto 2017 v občini Divača, z upoštevanjem popravka podane napake pri točki 2., v tabeli pod
program javnega dela Občine Divača kjer se upošteva max. trajanje programa 12 namesto
napačno navedenih 10 mesecev.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 10
PREDLOG IZDAJE SOGLASJA K SOFINANCIRANJU IZVAJANJA DODATNIH
PROGRAMOV V LETU 2017
ga. Derenčin je podala informacije o gradivu - predlogu izdaje soglasja k sofinanciranju izvajanja
dodatnih programov v letu 2017 in kratko povzela obrazložitev predlagane vsebine ter sklepov po
posameznih izvajalcih dodatnih programov.
Predlagani sklepi se nanašajo na programe javnih zavodov in enega društva iz okvira Strategije
financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin
Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana (2015-2019). Sredstva za izvajanje programov so
zagotovljena v proračunu.
Predlagane sklepe sta predhodno obravnavala Odbor za negospodarstvo in Odbor za finance in jih
potrdila v predlagani vsebini ter jih predlagala v sprejem Občinskemu svetu.
Na seji sveta je o predlaganih sklepih potekala krajša razprava, v kateri je svetnik g. Prelc predlagal,
da se pri izvedbi programa »Potujoče knjižnice« vključi v program tudi kraj Vatovlje.
Drugih pripomb na predlagane sklepe ni bilo.
Županja je dala na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Divača soglaša s predlogi izvajanja dodatnih
programov v letu 2017 in v predlagani obliki potrjuje vseh šest predlaganih sklepov, za katere
bo Občina Divača iz občinskega proračuna zagotovila sofinancerska sredstva, skladno s
predloženimi plani navedenih izvajalcev in v okviru sprejetega proračuna.
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 11
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2017
Strokovna služba Občine ga. Derenčin je podala informacije o gradivu, ki so ga člani Odbora prejeli
in kratko povzela obrazložitev predlagane vsebine. Predstavila je postopek oblikovanja predloga
besedila obravnavanega dokumenta in izpostavila sodelovanje nekaterih športnih društev, ki so se
odzvali vabilu Občinske uprave k sodelovanju pri pripravi predloga besedila.
Predlagan dokument sta predhodno obravnavala Odbor za negospodarstvo in Odbor za finance.
Poročilo o tem sta podala predsednika omenjenih odborov: ga. Frankovič Franetič in g. Subič. Oba
odbora soglašata s predlogom Letnega programa športa v občini Divača za leto 2017 in Občinskemu
svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa.
Predlagata, da Občina Divača začne s postopkom sprememb in dopolnitev Odloka o uresničevanju
javnega interesa na področju športa v občini Divača po sprejemu novega zakona o športu oziroma
sprememb obstoječega zakona o športu. Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov
športa v občini Divača se izvede skladno z veljavnim Odlokom o uresničevanju javnega interesa na
področju športa v občini Divača.
Člani Občinskega sveta na predlagan dokument niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Divača sprejema in potrjuje Letni program športa
v občini Divača za leto 2017 v predlagani vsebini.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 12
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2017
ga. Romana Derenčin je podrobneje predstavila gradivo - predlog Letnega programa kulture v občini
Divača za leto 2017 in opozorila na predlog vključitve Občine Divača v dva nova projekta in sicer
Branju prijazna občina in Europa Goes Local, ki sta posebej predstavljena v gradivu. Prisotne je
seznanila z izraženo namero Občine za sodelovanje v obeh projektih in izpostavila pomembnost
podpore in sodelovanja Občinskega sveta pri navedenih projektih. Opozorila je, da bo ob uspešno
izvedeni kandidaturi pripravljen natančnejši program aktivnosti.
Predlagan dokument so predhodno obravnavali člani Odbora za finance in Odbora za negospodarstvo.
Soglašali so s predlaganim besedilom Lokalnega programa za kulturo občine Divača za leto 2017 in
podprli vključitev Občine v predstavljena projekta: Branju prijazna občina in Europa Goes Local.
Na seji sveta je v zvezi z predlaganim dokumentom potekala krajša razprava. Na predlagana sklepa ni
bilo podanih pripomb.
Županja je dala na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Divača sprejema in potrjuje Lokalni program za
kulturo v občini Divača za leto 2017 v predlagani vsebini.
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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PREDLOG SKLEPA: Občinski svet občine Divača izraža javni interes ter sprejema in potrjuje
vključitev in sodelovanje OBČINE DIVAČA v projektu »BRANJU PRIJAZNA OBČINA«; »Od
Prešerna do Prešerna«, ki bo potekal pod okriljem Združenja splošnih knjižnic in Skupnosti
občin Slovenije ter Ministrstva za kulturo RS.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 13
PREDLOG DOPOLNITVE CENIKA ZA LETNE NAJEMNINE ZA GROBNA POLJA
Predstavnica Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana ga. Vlasta Kukanja je podala kratko
obrazložitev k predlogu dopolnitve cenika za letne najemnine za grobna polja. V cenik za letne
najemnine za grobna polja se doda novi postavki in sicer: raztros pepela, predlog je 100,00 € in najem
žarne niše, predlog je 24,00 €, ostale cene grobnih polj ostanejo nespremenjene.
Predlagan sklep sta predhodno obravnavala Odbor za gospodarstvo in Odbor za finance. Predsednika
odborov g. Škamperle in g. Subič sta poročala, da so člani obeh odborov menili, da je prva postavka
– raztros pepela previsoka. Odbor za gospodarstvo predlaga, da se postavko zniža na 75,00 € vključno
z DDV, Odbor za finance predlaga znižanje postavke na 61,00 € z vključenim ddv. Sprejete sklepe
predlagajo v potrditev Občinskemu svetu. Podali so tudi pripombo, da koncesionar KSP d.d Sežana
premalo spremlja vzdrževanje grobnih polj po posameznih pokopališčih v občini Divača.
Na seji sveta je o predlaganem sklepu potekala krajša razprava.
Županja je dala na glasovanje vse tri predloge sklepov:
PREDLOG SKLEPA: V Cenik za letne najemnine za grobna polja se doda novi obliki pokopa in
sicer: »raztros pepela« = 100,00 € in »najem talne žarne niše« = 24,00 €. V navedenih cenah z je
vključen 22% DDV.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasoval 1 član sveta.
PROTI je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep ni bil sprejet
PREDLOG SKLEPA: V Cenik za letne najemnine za grobna polja se doda novi obliki pokopa in
sicer: »raztros pepela« = 75,00 € in »najem talne žarne niše« = 24,00 €. V navedenih cenah z je
vključen 22% DDV.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA so glasovali 3 člani sveta.
PROTI je glasovalo 8 člana sveta.
Sklep ni bil sprejet
PREDLOG SKLEPA: V Cenik za letne najemnine za grobna polja se doda novi obliki pokopa in
sicer: »raztros pepela« = 61,00 € in »najem talne žarne niše« = 24,00 €. V navedenih cenah z je
vključen 22% DDV.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 14
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA UREJANJA IN VZDRŽEVANJA POKOPALIŠČ
ZA LETO 2017
Predstavnica Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana ga. Vlasta Kukanja je podala kratko
obrazložitev k predlogu Letnega programa urejanja in vzdrževanja pokopališč v sklopu koncesijske
pogodbe na območju občine Divača za leto 2017, ki so ga člani sveta prejeli v gradivu.
Predlagano poročilo sta predhodno obravnavala Odbor za gospodarstvo in Odbor za finance in ga
potrdila v predlagani vsebini.
Na seji sveta ni bilo podanih pripomb na predlagano poročilo.
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Letni program urejanja in vzdrževanja pokopališč, v sklopu
koncesijske pogodbe št. 430-0012/2009-34 z dne 15.06.2010, na območju občine Divača za leto
2017, v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 15
SKLEPI O IZLOČITVI PARCEL IZ JAVNEGA DOBRA IN
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
DIVAČA ZA LETO 2017
Direktor Občinske uprave g. Felicjan je podal obrazložitev k predlaganim sklepom o izločitvi parcel
iz javnega dobra: parc. št. 1052/7 k.o. Senadole; parc. št. 1073/7 k.o. Divača; parc. št. 2671/11 k.o.
2441 Dolenja vas.
Predlagane sklepe so predhodni obravnavali in v predlagani obliki potrdili člani Odbora za
gospodarstvo in Odbora za finance ter jih predlagali v sprejem Občinskemu svetu.
Člani Občinskega sveta na predlagane sklepe niso imeli pripomb.
Županja je predlagala, da se o vseh treh predlaganih sklepih glasuje v paketu.
PREDLOG SKLEPA: V predlagani vsebini se sprejme predlagane sklepe o izločitvi parcel iz
javnega dobra in sicer: parc. št. 1052/7 k.o. Senadole; parc. št. 1073/7 k.o. Divača; parc. št.
2671/11 k.o. 2441 Dolenja vas.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
V okviru te točke je g. Felicjan je podal obrazložitev k predlogu dopolnitve Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem, ki se dopolni s parc. št 981/12 k.o. Divača in pripadajočo stavbo št. 63,
ter parc. št. 981/3. Gre za stavbo nekdanje policijske postaje ter za zemljišče neposredno za stavbo.
Pred sklenitvijo pravnega posla je potrebno izvesti postopek ureditve meje. Občinskemu svetu se
predlaga v sprejem predlagan sklep.
Člani sveta na predlagan sklep niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto
2017 se dopolni s parc. št 981/12 k.o. Divača in pripadajočo stavbo št. 63, ter parc. št. 981/3 k.o.
Divača.
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Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 16
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI LETNEGA POROČILA O IZVEDENIH UKREPIH IZ
AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJIHOVIH
UČINKIH ZA LETO 2016 IN PLAN IZVAJANJA AKTIVNOSTI ZA LETO 2017
Predstavnik podjetja Golea iz Nove Gorice g. Boštjan Mljač je podal kratko obrazložitev k
priloženemu poročilu. Podrobno poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega
energetskega koncepta občine Divača za leto 2016 in plan za leto 2017 sta bila članom sveta
posredovana v gradivu za sejo OS. Poročilo je pripravljeno v skladu z 21. členom Pravilnika o
metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov .Po omenjenem pravilniku mora
biti poročilo potrjeno s strani Občinskega sveta in poslano pristojnemu ministrstvu do 31. Januarja.
Hkrati s poročilom izvedenih aktivnosti se sprejme tudi plan za izvajanje aktivnosti v letu 2017.
Predlagano gradivo sta predhodno obravnavala Odbor za finance in Odbor za gospodarstvo in okolje
in potrdil predlagan sklep: potrditev izvedenih dejavnosti Občine Divača v letu 2016 in plan
aktivnosti za leto 2017 v priloženem obrazcu letnega poročila.
Na seji sveta je potekala krajša razprava, kje ni bilo podanih pripomb na predlagan sklep.
Po zaključeni razpravi je županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2016 in plan izvajanja aktivnosti za
leto 2017.
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 17
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI DIIP ZA PROJEKTE: »POVEZOVALNI VODOVOD
ILIRSKA BISTRICA –RODIK«, »KAKO SMO SE IGRALI NEKOČ IN DANES« IN
SOGLASJE K PROJEKTU »TRAJNOSTNO-INOVATIVNI IN DRUŽBENO VZDRŽNI MODELI
OŽIVLJANJA KRAŠKE KRAJINE NA PRAGU UNESCOVE SVETOVNE DEDIŠČINE«
Županja je podala obrazložitev k projektu »Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica –Rodik«. Z izvedbo
tega projekta bi rešili problematiko vodooskrbe Brkinov vključno z sanacijo slemenske ceste. Na
začetku sedanjega mandata so Občine Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina in Divača podpisale Sporazum
(tripartitno pogodbo) o izgradnji navedenega vodovoda. Na Ministrstvu so ga opredelili kot regijski
prednostni projekt in zagotovili sofinanciranje projekta v višini 85 % . Predviden projekt zajema
izgradnjo glavnega – povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica- Rodik, lokalni vodovodi v projekt niso
vključeni, ureditev le teh oziroma njihova priključitev na glavni vodovod bo bremenila občino.
Vrednost celotne investicije Občin lirska Bistrica, Hrpelje-Kozina in Divača znaša 8.625.500,00 €,
vrednost dela investicije, ki odpade na Občino Divača znaša 1.522.928,00 €, delež financiranja
Občine Divača je 228.968,00 €.
Predstavnica podjetja Kras Invest d.o.o Sežana ga. Nataša Đukić Vasić (pripravljavka dokumentacije),
je predstavila investicijski načrt za povezovalni vodovod med Ilirsko Bistrico in Rodikom.

12

V nadaljevanju sta predsednika Odbora za finance g. Subič in Odbora za gospodarstvo in okolje g.
Škamperle podala stališča odborov v zvezi potrditve DIIP za investicijski projekt Povezovalni
vodovod Ilirska Bistrica – Rodik.
Odbor za finance je potrdil predlagan projekt vendar predlaga izdelavo sheme ureditve lokalnih
vodovodov v Brkinih – priključke na predviden vodovod.
Člani odbora za gospodarstvo so potrdili DIIP za predlagan projekt pod pogojem, da se vanj vključi
tudi vse lokalne vodovode, ki jih Občina Divača namerava zgraditi do svojih vasi (Kozjane, Vareje,
Misliče, Vatovlje in Podgrad).
V nadaljevanju je potekala daljša razprava v kateri so člani OS podali svoja stališča na predlagane
načrte, ki so jih na koncu potrdili, pri katerih pa jih je motilo, da ne vključujejo tudi vodovodnih
priključkov na glavni vod in obnove lokalnih cest.
Po zaključeni razpravi je županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V predlagani obliki se potrdi
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za investicija/projekt: POVEZOVALNI VODOVOD
ILIRSKA BISTRICA - RODIK, ki ga je izdelal: KRASINVEST d.o.o., Partizanska cesta 30,
6210 Sežana, dne 20.12.2016.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
Strokovna služba Občine ga. Macarol je podala kratko obrazložitev k projektu »Kako smo se igrali
nekoč in danes«. Vrednost investicije za navedeni projekt znaša 54.840,25 brez DDV, predvidena so
lastna finančna sredstva v višini 18.471,05 € in 85 % EKSRP v znesku 36.339,20 €.
Predlagano gradivo so predhodno obravnavali člani Odbora za gospodarstvo in okolje in Odbora za
finance in potrdili sklep v predlagani vsebini.
Člani Občinskega sveta na predlagan sklep niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V predlagani obliki se potrdi DOKUMENT IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za investicija/projekt: KAKO SMO SE IGRALI
NEKOČ IN DANES,ki ga je izdelal: Razvojni center Divača v sodelovanju z občinsko upravo
občine Divača,.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
g. Felicjan je podal kratko obrazložitev k dodatno uvrščeni točki dnevnega reda, vlogi ge. Andrejke
Cerkvenik, ki zaproša Občino Divača za projektno partnerstvo pri projektu »Trajno–inovativno
oživljanje krajine na pragu Unescove svetovne naravne dediščine«. Predlagano sofinanciranje treh
projektnih aktivnosti s strani Občine Divača je 8.500,00 € - 10.000,00 €, predviden termin izvajanja
januar 2018 - januar 2019 (proračun za leto 2018). Finančni vložek se občini v primeru odobritve
projekta povrne in sicer do 85%.
Predlagano gradivo so predhodno obravnavali člani Odbora za gospodarstvo in okolje in Odbora za
finance ter podprli projekt v predlagani obliki.
Člani Občinskega sveta na predlagan sklep niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Občina Divača pristopa k projektu »TRAJNOSTNO-INOVATIVNI IN
DRUŽBENO VZDRŽNI MODELI OŽIVLJANJA KRAŠKE KRAJINE NA
PRAGU
UNESCOVE SVETOVNE DEDIŠČINE« (Akronim projekta: Satureja Kras), kot eden izmed
projektnih partnerjev s sofinanciranjem v višini 9.186,00 €).
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Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 18
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI IP (INVESTICIJSKEGA PROJEKTA) ZA PROJEKT
»UREDITEV PLOČNIKOV V SENOŽEČAH«
ga. Nataša Đukić Vasič iz Krasinvesta je kot pripravljavka dokumentacije predstavila projekt »Ureditev
pločnikov Senožečah«.
Strokovna služba Občine ga. Hreščak je podala podrobnejše obrazložitev k predloženemu projektu.
Po izdelanem projektu se je vrednost predvidenih del povišala za 20,3 %, vrednost projekta znaša
703.000,00 €, od tega se bo 397.000,00 € financiralo z lastnimi proračunskimi sredstvi, ostala razlika
sredstev pa z 23. člena za leto 2017 ter povratnih in nepovratnih sredstev.
Predlagano gradivo sta predhodno obravnavala Odbor za finance in Odbor za gospodarstvo in okolje.
Na obeh odborih je potekala daljša razprava, v kateri so člani Odbora podali svoja mnenja na
predlagano investicijo, pripombe na obsežnost projekta in višino ocenjene vrednosti investicije.
Člani obeh odborov so potrdili IP za projekt »Ureditev pločnikov v Senožečah« v predlagani vsebini.
Predsednik Odbora za finance g. Subič je pri tem opozoril na problem – da bo za izvedbo
predvidenih investicij zmanjkalo proračunskih sredstev. Zanimalo ga je na kakšen način se bodo v tem
primeru reševale predvidene investicije.
Na seji sveta je o predlaganem sklepu potekala krajša razprava, v kateri so člani sveta podali svoja
stališča.
Po zaključeni razpravi je županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V predlagani obliki se potrdi INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) za
investicija/projekt: UREDITEV PLOČNIKOV V SENOŽEČAH,, ki ga je izdelal KRASINVEST
d.o.o., Partizanska cesta 30, 6210 Sežana, dne 7.3.2017.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 19
PREDSTAVITEV PROJEKTA SMART GRID - ELES DIVAČA
g. Aleš Brenčič in g. Jernej Majcen sta kot predstavnika podjetja ELES d.o.o., predstavila projekt
SMART GRID, del tega projekta zajema tudi transformatorsko postajo (RTP Divača). Namen projekta
je z uporabo naprednih tehničnih sistemov in algoritmov upravljati moči tokov tako, da se izboljša
kakovost napetosti v elektroenergetskem sistemu in poveča prenosna zmogljivosti obstoječih
elektroenergetskih vodov, obenem pa zagotovi učinkovitejše vključevanje obnovljivih virov energije v
elektroenergetski sistem
in poveča varnost oskrbe kupcev. Pojasnila sta, da ob izvedbi vseh
tehničnih ukrepov, izvedba projekta ne bo bistveno negativno vplivala na okolje.
Občinski svet se je seznanil z predstavljenim projektom .
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AD 20
PREDSTAVITEV PLANOV TELEKOM SLOVENIJE
Vodja službe za telekomunikacijska omrežja g .Milan Saksida je predstavil sistem delovanja in plan
širitve širokopasovnega omrežja v občini Divača v obdobju 2017-2018 po posameznih krajih: najprej
Senožeče, nato Divača nakar sledi še Vremska dolina. Pojasnil je, da Brkini niso vključeni v plan
širitve širokopasovnega omrežja, ker ne predstavljajo upravičene investicije.
Sledila je razprava v kateri so člani sveta podali posamezna vprašanja, na katera je g. Saksida sproti
odgovoril.
Svetnik g. Potokar je bil ogorčen nad tem, da se je pri programu širitve omrežja zanemarilo Brkine,
apelira, da se v omenjen program obvezno vključi tudi Brkine.
Občinski svet se je seznanil z predstavljenim programom .

AD 21
POROČILO O VARNOSTNIH RAZMERAH V OBČINI DIVAČA V LETU 2016 (MIR, POLICIJA)
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva ga. Silvana Zadel je prisotnim predstavila poročilo o
delu MIR-a za Občino Divača v letu 2016.
V nadaljevanju je predstavnik Policijske postaje Sežana g. Janko Šenkinc podal oceno varnostnih
razmer v letu 2016 na območju občine Divača.
Obe poročili sta bili članom sveta posredovani v gradivu za sejo OS.
Člani Občinskega sveta na podani poročili niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Divača je na podlagi Poročila o delu
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za
občino Divača ter ocene stanja varnosti na območju občine Divača za leto 2016 št. 010-1/2017-8 z
dne 14.03.2017 in na podlagi Ocene Policijske postaje Sežana o stanju varnosti v letu 2016 na
območju občine Divača št. 0102-4/2017/2 (3B693-22) z dne 10.3.2017 ocenjuje, da je izvajanje
Občinskega programa varnosti potekalo v skladu s programskimi izhodišči in smernicami.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 22
POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA V LETU 2016
Predsednica Nadzornega odbora ga. Vesna Maslič je podala poročilo o delu Nadzornega odbora in
porabi sredstev v letu 2016. Gradivo je bilo svetnikom posredovano skupaj z vabilom za sejo.
Člani Občinskega sveta na podano poročilo niso imeli pripomb.
Občinski svet se je seznanil z poročilom Nadzornega odbora.
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AD 23
POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD INVESTICIJO »OBNOVA STARE ŠOLE V
DIVAČI IN PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA – ITALIJA ''ALISTO –
NA KRILIH ZGODOVINE''«
Predsednica Nadzornega odbora ga. Vesna Maslič je podala poročilo o opravljenem nadzoru nad
investicijo »Obnova stare šole v Divači in Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija »Alisto –
na krilih zgodovine«.
Člani Občinskega sveta na podano poročilo niso imeli pripomb.
Občinski svet se je seznanil z poročilom Nadzornega odbora.

AD 24
POROČILO OBISKA POSAMEZNIH VASI V OBČINI DIVAČA
Županja je podala kratko poročilo obiska posameznih vasi v občini Divača. Na pobudo Občinskega
sveta je pripravila program srečanj z občani v občini Divača. Namen srečanj je bil približati se
občanom in jim v njihovem domačem kraju prisluhniti. Srečanja so potekala v sodelovanju z
Občinskim svetom, Krajevnimi skupnostmi in Občinsko upravo. Na ta način so bila zagotovljena
dobra izhodišča za nudenje konkretnih odgovorov na vprašanja občanov, predstavitev dela in
projektov. Vsi zapisniki posameznih obiskov so bili članom sveta posredovani v gradivu za sejo OS.
Člani Občinskega sveta na podano poročilo niso imeli pripomb.
Občinski svet se je seznanil z poročilom županje glede obiska posameznih vasi v občini Divača .

AD 25
POROČILA ODBOROV IN KOMISIJ
Predsedniki posameznih Odborov in Komisij so stališča Odborov in Komisij vezanih na dnevi red 17.
redne seje OS, podali pri posameznih točkah dnevnega reda. Predsednik Odbora za gospodarstvo
g. Škamperle je predstavil obravnavane točke in sprejete sklepe na Odboru, kar ni vezano na dnevni
red 17. redne seje :
- Koncesija za vzdrževanje zelenih površin in koncesija za vzdrževanje cest in zimsko službo;
- Obravnava pobud za dopolnitev javne razsvetljave na območju občine Divača;
- Sanacija občinskih cest v letu 2017;
- Obravnava vlog za povrnitev škode –nastale razpoke na hišah;
- DPN Vetrne elektrarne Zajčica – poziv Ministrstva za okolje in prostor.
Občinski svet je oglašal s sprejetimi sklepi Odbora, v zvezi obravnave navedenih točk.
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AD 26
POBUDE IN VPRAŠANJA
Na seji Občinskega sveta so bile podane naslednje pobude:
 ga. Frankovič Franetič Mirjam :
 podala je informacijo o pritožbi Direkcije RS za ceste glede umestitve peš poti za Dolnje
Vreme.
 g. Matija Potokar :
 vezano na informacijo ga. Frankovič Franetič, predlaga, da se takoj pristopi k izdelavi
projektne dokumentacije za izvedbo pločnikov in sanacije ceste v Vremski dolini;
 predlaga spremembo Sklepa o določitvi volišč v občini Divača. Sprememba se nanaša na
volišče v Danah in v Kačičah, kjer naj se upošteva določilo, da se voli izmenično in sicer 1 x v
Danah, 1 x v Kačičah.
Na Odboru za finance so bile podane naslednje pobude:
 g. Dobrivoj Subič :
 podal je informacijo o podani vlogi Bombač Mateja iz Dolnjih Ležeč za nakup stavbe bivše
Policije Divača, za izvedbo medicinskega centra, predlog Odbora je, da se objekt in zemljišča
oceni, nato pa objavi javno dražbo;
 ponovno je opozoril na sanacijo jaškov na Kraški cesti (na lokaciji ob Cerkvi) v Divači in na
sanacijo razbitih robnikov v divaškem krožišču;
 predlaga, da Občinska uprava čim prej pregleda seznam vseh parcel, ki jih je prejela od družbe
Standom in pripravi predlog prodaje parcel;
 podal je informacijo glede obravnave koncesijskih pogodb na Odboru za gospodarstvo in
okolje, ki jih ima Občina Divača sklenjena z posameznimi koncesionarji (za urejanje in
vzdrževanje cest, izvedbo zimske službe, urejanjem zelenih površin…., Ugotovljeno je, da je
ob sklenitvi koncesijske pogodbe s strani Občine Divača potrebnih več pogajanj, potreba se
kaže v večji kontroli Občine nad posameznim opravljenim delom koncesionarja, uvesti je
potrebno
dokazovanje opravljenih del koncesionarja z raznimi potrdili-dokazili. V
koncesijske pogodbe je potrebno vnesti določilo, da ob neizpolnjevanju pogojev je možna
prekinitev dela. Tudi časovno naj bi podajo koncesije omejili, največ 3 do leta.
 ga. Frankovič Franetič:
 podala je pobudo vaške skupnosti Škoflje glede prenosa »vaškega doma Škoflje« v last
Agrarni skupnosti Škoflje-Zavrhek;
 predlagala je, da se čim prej začne z postopkom priprave dokumentacije za izgradnjo
pločnikov v Vremah;
Županja je v zvezi s tem pojasnila, da je bila zadeva - izgradnja pločnikov v Vremah predstavljena
na Direkciji RS za ceste;
 predlagala je čimprejšnje rušenje dotrajanega skladišča ob rudniški stavbi v Famljah;
 ponovno je predlagala postavitev opozorilne table pri križišču pred rudniško stavbo – na ograji
mostička;
 predlagala je, da se sledi razpisom za možnosti pridobitve sredstev za sofinanciranje izgradnje
večnamenske dvorane v Vremah;
 izrazila je ogorčenost nad opravljanjem nalog CPK Koper, glede nasipavanja peska in soli tik
ob balinišču in igrišču v Famljah, kar povzroča škodo na tamkajšnjem igrišču - pesek in sol
razjedata asfalt na igrišču, kar povzroča škodo.
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Na Odboru za gospodarstvo in okolje so bile podane naslednje pobude:
 g. Dobrivoj Subič:
 postavi vprašanje glede reševanja problematike zemljišča za izgradnjo jamarskega doma ob
Divaški jami.
Strokovna služba Občine ga. Trobec Lukin pojasni, da pogovori z jamarskim društvom potekajo ter da
se išče najugodnejša rešitev.
 ga. Trobec Lukin je člane odbora seznanila z interesom po odkupu stavbe bivše policijske postaje.
Ocena tržne vrednosti zemljišča s stavbo je bila ocenjena na 212.901,00 EUR. Odbor se strinja da
se objavi javni razpis ali javno dražbo za prodajo objekta, s čimer se preveri zanimanje
potencialnih kupcev.
 Strokovna služba Občine ga. Terčič je članom odbora predstavila vlogo Nogometnega kluba
Železničar za sanacijo nogometnega igrišča. Sanacijo bi bilo potrebno izvesti čimprej, pred
začetkom sezone. Predstavila je dve ponudbi in pojasnila, da Občina Divača ne razpolaga z dovolj
sredstvi za sanacijo igrišča.
Člani Odbora soglašajo, da se sanacijo nogometnega igrišča izvede. Ponudnike se zaprosi za
nove ponudbe v okviru razpoložljivih sredstev.
 Sonja Terčič je predstavila projekt za ureditev zelenice ob stanovanjskem bloku Ulica Stanka
Volka 1 v Divači. Pojasnila je, da so se na tem mestu porušile stare barake in vrtički. Prebivalci
bloka so izrazili željo, da se na tem območju poleg parkirišč uredi tudi garaže za stanovalce.
Občina Divača se s postavitvijo garaž ne strinja. V zadnjem dopisu prebivalci bloka predlagajo
sestanek, na katerem bi bili prisotni tudi svetniki.
Člani Odbora soglašajo, da se Organizira sestanek s prebivalci stanovanjskega bloka Ulica Stanka
Volka 1 v Divači.
Na Odboru za negospodarstvo sta bili podani naslednji pobudi:
 ga. Mirjam Frankovič Franetič :
 podala je predlog za spremembo Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa
v občini Divača, ki bi bila izvedena po sprejemu novega zakona o športu oziroma sprememb
obstoječega zakona o športu, poda v obravnavo predlog Športnega društva Ruj Divača, ki ga
je društvo posredovalo Občini v postopku razprave o predlogu Letnega programa športa v
občini Divača za leto 2017.
 Skupna pobuda članov Odbora:
 Občina Divača naj pridobi od vseh izvajalcev programov javnih del v letu 2016, ki so bili
sofinancirani iz občinskega proračuna, poročila o izvedenih programih.
Na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je bila podana naslednja pobuda:
 ga. Damijana Gustinčič:
 podala je pobudo o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Divača.

Na Statutarno pravni komisiji je bila podana naslednja pobuda:
 g. Martin Prelc:
 ponovno opozarja na to, da bi morali uslužbenci občinske uprave občinskim svetnikom na
zahtevo posredovati zahtevane podatke in gradivo(tudi po e-pošti), saj jih je nemalokrat
potrebno na slednje prevečkrat spomniti in prositi.
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Dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta Občine Divača je bil izčrpan, zato je županja ob 22.30
uri sejo končala.
Potek seje je posnet v digitalni obliki, shranjen na CD-ju.

ŽUPANJA:
Alenka Štrucl Dovgan, l.r.

ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Tatjana Cerkvenik, l.r.
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