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Z A P I S N I K
25. redne seje Občinskega sveta Občine Divača, ki je potekala v četrtek , dne 28.06.2018 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
NIVES SKUK
MARTIN PRELC
MATIJA POTOKAR
MIRJAM FRANKOVIČ-FRANETIČ
Opravičeno sta bila odsotna člana Občinskega sveta:
URŠKA FLORJANČIČ
JOVO FERFILA
Ostali prisotni:
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN - županja Občine Divača
IZTOK FEKICJAN - direktor Občinske uprave
NATAŠA MATEVLJIČ - Razvojni center Divača
DUČICA GREGEL – Direkcija RS za infrastrukturo
EDA BELINGAR - Zavod za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica
MIRAN LOZEJ – SPIT d.o.o. Gradbeni inžiniring Nova Gorica
IGOR SPASOJEVIČ – nadzor DRI
STOJAN ŠČUKA – direktor javnega zavoda PŠJ
TATJANA CERKVENIK - zapisničarka
Seja se je pričela ob 16. uri. Navzočih je bilo 9 članov sveta.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 25. redne seje OS Občine Divača.
DNEVNI RED:
1. Poročilo županje
2. Predstavitev projekta sanacija Škofeljskega mostu
3. Informacija o sanaciji Matavunske ceste

1

4. Informacija o izvedbi razpisa za prodajo občinskih parcel in možnostih sklenitve
kupoprodajnih pogodb
5. Poročila:
- Izvedba zimske službe
- Izvedba projekta kolesarske poti
- Izvajanje investicije pločniki Senožeče
- Izvedba študije investicije pločniki Vreme
- Seznam izdanih naročilnic in podpisanih pogodb, ki so povezane z nalogami svetovanja,
projektiranja in nadzora v letu 2017 in 2018
- Višina stroškov in sofinanciranje za investicijo objekta »Draga«
6. Pobude in vprašanja
Županja je pozdravila vse prisotne. Ugotovila je sklepčnost.
Predlagala je potrditev zapisnika 24. redne seje OS, ki so ga člani sveta prejeli v gradivu.
Svetnica ga. Mirjam Frankovič Franetič je predlagala dopolnitev zapisnika pri 1. točki, kjer se v
okviru poročila županje, vključi podano informacijo županje o pridobljenih regijskih sredstvih .
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Z dopolnitvijo 1. točke zapisnika z informacijo o pridobitvi regijskih
sredstev in namenski porabi le teh, se sprejme zapisnik 24. redne seje OS v predlagani vsebini.
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je županja predlagala potrditev dnevnega reda 25. redne seje Občinskega sveta v
predlagani vsebini.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Potrdi se dnevni red 25. redne seje OS.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 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 24. redni seji Občinskega sveta.
V nadaljevanju je podala informacijo s Sveta regij, o podpisu 1. dela dogovora za razvoj regij , ki
naj bi bil realiziran do konca meseca julija 2018. Odločeno je, da se gre v delni podpis sporazuma
(sredstva za izvedbo povezovalnega vodovoda v Brkinih in biosferna območja), II. del dogovora naj
bi se realiziral do konca tekočega leta.
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AD 2
PREDSTAVITEV PROJEKTA SANACIJA ŠKOFELJSKEGA MOSTU
Županja je v uvodu povedala, da se je v marcu 2018 zgodil izreden dogodek, zrušil se je del
podpornega zidu ob kamnitem mostu pri Škofljah, kar je bil tudi glavni razlog, da se je pristopilo k
pripravi rebalansa proračuna. Prednostno se je vključilo novo proračunsko postavko za sanacijo
Škofeljskega mostu v višini 230.000,00 €. Sredstva za sanacijo mostu se je zagotovilo tako, da se je
obnove nekaterih občinskih cest (Otošče, Zavrhek in Gornje Ležeče preneslo v naslednje leto
Glede na to, da je glavni vzrok za izvedbo rebalansa proračuna občine Divača, zagotovitev
proračunskih sredstev za izvedbo projekta Škofeljski most, so člani OS želeli natančno predstavitev
omenjenega projekta, vključno s finančno konstrukcijo.
Projektant g. Miran Lozej predstavnik podjetja SPIT inženiring iz Nove Gorice, je prisotnim predstavil
projekt sanacije Škofeljskega mostu. Ta objekt predstavlja enega redkih objektov, ki je postavljen iz
kamenja brez drugih zidarskih del, gre za suho zloženo kamenje. Tako kot suhi zidovi, je tudi cestni
dostop zgrajen iz suhega kamenja brez vezave. Na podlagi vidnega se sklepa, da je bil sam obok
mostu fugiran v kasnejšem obdobju. Ta objekt je zavarovan kot kulturna dediščina.
Objekt se nahaja v višinski depresiji, cesta se spušča z obeh strani, odvodnjavanje se zbira na sredini,
voda pronica v zaledje zidov, v mostni obok. Ta porušitev mostu v mesecu aprilu je posledica neurja,
odvodnjavanja in zamakanja krilnih zidov v povezavi z povečano prometno obtežbo. Sanacija tega
objekta je izredno zahtevna. Potrebna je sanacija notranjega loka in injektiranje obeh brežin. Sanacija
bo potekal po posameznih fazah, ki jih je v nadaljevanju podrobneje predstavil. Pomembno dejstvo pri
tem je, da se vzpostavi stanje, kot je bilo pred zrušitvijo. Rešitev so uskladili tudi z Zavodom za
kulturno dediščino Nova Gorica. Po opisu osnovnega principa sanacije je pojasnil, da se je ob pričetku
sanacijskih del ugotovilo, da je most močno razpokan, Most se zaradi prometne obtežbe odpira, zato je
bilo potrebno pripraviti dodatno rešitev za utrditev konstrukcije mosta, kar predstavlja drugi del
sanacije mostu.
Sledila je razprava v kateri je svetnico ga. Gustinčič zanimalo, ali so v proračunu zagotovljena
sredstva za izvedbo obeh faz in kdaj se predvideva zaključek sanacije mostu.
g. Lozej je pojasnil, da se je v začetku predvidevalo samo sanacijo zidu in se je potreba po sanaciji
mostu pokazala kasneje, zato se v oceno stanja ni štelo II faze. Še vedno ni dorečen način
odvodnjavanja v levem delu, v kontaktu so z ARSOM , tudi potrebe po vgradnji maščobo lovilcev so
nedorečene. To pomeni bolj kompliciran postopek.
g. Prelc je opozoril na predviden zaključek del, ki je v pogodbi določen 18. avgust 2018.
g. Lozej je pripomnil, da je dokončanje I. faze možno v predvidenem roku, vendar zaključek I. faze ne
bo omogočal sprostitev prometa čez most.
Pojasnil je, da za II. fazo sanacije ni podpisana pogodba, pripravlja se popis del in ocena stanja bo
znana čez kakšen teden, potem so potrebni še cca 3 tedni za izvedbo ocene stroškov in finančne
konstrukcije II. faze sanacije.
Svetnika g. Škamperleta je zanimalo, kakšno nosilnost bo imel ta most po I. fazi sanacije, ali se bo s
proračunskimi sredstvi, ki jih je Občina zagotovila v rebalansu proračuna v višini 230.000,00 €,
odprla cesta čez most.
Projektant je pojasnil, da ne, da bo šlo le za lažji promet, težki promet ne bo mogel čez most.
g. Škamperle je še pripomnil, da v kolikor bi to informacijo imel pred enim tednom, ne bi podprl
rebalansa.
Svetnika g. Prelca je zanimalo, glede na to, da je v rebalansu za sanacijo Škofeljskega mostu
zagotovljenih 230.000,00 €, pogodba pa je podpisana na 265.000,00 €, kdo bo pokril razliko sredstev.
g. Subič je predlagal, da se gre na pristojno Ministrstvo glede interventnih ukrepov.
Glede na to, da je ta podporni zid v območju javnega zavoda Parka Škocjanske jame, je g. Prelca
zanimalo, ali lahko tudi oni kaj pomagajo pri tej sanaciji.
Direktor PŠJ je pojasnil, da javni zavod PŠJ deluje po zakonu o delovanju parka in kakšnega
direktnega vpliva nimajo.
Predstavnik DRI g. Igor Spasojevič, ki opravlja nadzor izvedbe sanacijskih del Škofeljskega mostu,
je pojasnil, da je injektiranje izvedeno kot je bilo projektirano. Nekaj rezerve je, točno se bo določila
vrednost in obseg del po izvedeni I. fazi.
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Po informaciji projektanta g. Lozeja, da bo v treh tednih izdelana kalkulacija stroškov in bo znana
finančna konstrukcija II. faze sanacije, je svetnik g. Subič predlagal, da se takoj zatem skliče
neformalno sejo OS, da se članom OS predstavi situacijo.

AD 3
INFORMACIJA O SANACIJI MATAVUNSKE CESTE
Županja je v uvodu povedala, da je namen te točke svetnikom predstaviti problematiko sanacijo
matavunske ceste.
Svetnik g. Matija Potokar je v nadaljevanju pojasnil, da je cesta, ki pelje skozi Matavun že dolga leta
državna cesta , leta 2007 je bila prekategorizirana iz občinske v državno cesto in s tem pridobila
status državne ceste. Po določilih pravilnika o cestah, bi morala ta cesta vsebovati vse elemente
državne ceste, kar pomeni da bi morala biti široka 7,5 m , dejansko pa meri vozni pas 2,5 m. Meni, da
je potrebno, na podlagi predpisov o gradnji in vzdrževanju državnih cest, da se sprejme neko modro
odločitev glede širitve in ureditve omenjene ceste, da se bodo lahko po njej ljudje normalno peljali in
bo ob tem zagotovljena varnost prometa. Predlaga, da se kamnite obcestne parakarje ohrani, da
ostanejo in se od njih naprej cesto razširi v dimenziji 6 m in da omenjena cesta pridobi vse veljavne
elemente, kot zahtevajo državni predpisi.
Direktor javnega zavoda Park Škocjanske jame g. Stojan Ščuka, je povedal, da je bil nedavno
dogovorjen sestanek s svetniki divaške občine namenjen tudi skupnemu reševanju problematike –
sanacije matavunske ceste, žal, pa se ga svetniki niso udeležili. Njegov namen je namreč dobra
komunikacija v smislu reševanja posameznih zadev. V tem primeru zagovarja stališče ohranitve
obcestnih parakarjev , ki imajo neko posebno visoko vrednost in pomenijo ohranitev kulturne
dediščine, glede širitve ceste pa predlaga, da se domačini odločajo, kakšno cesto želijo imeti, kajti
mnenja le teh so zelo različna. Za potrebe turistov, zadostuje širina sedanje ceste, smiselno pa je, da se
na tej cesti zagotovi neka varnost prometa.
Predstavnica Direkcije RS za infrastrukturo ga. Dušica Gregel, je pojasnila, da je omenjena cesta v
istem stanju (izven predpisov in zakonodaje), kot v letu, kot so jo zgradili. Nujno je potrebno cesto
urediti po sedaj veljavnih predpisih in zakonodaji in zagotoviti varnost prometa. Sedaj niso urejeni
odkloni, odvodnjavanje, globinske sanacije, jeklena ograja, ki poveže temelj. Zavod za varstvo
kulturne dediščine nasprotuje predlaganim ukrepom in ni izdal soglasja na predlagan projekt. Kmalu
po predstavitvi predlaganih del Direkcije, je prišlo do naknadne zaščite obcestnih kamnov in Zavod za
varstvo kulturne dediščine je zahteval spremembo projekta. Na podlagi tega je Direkcija odstopila od
stvari, ki jih je želela narediti (projekt je predvideval širitev ceste in zaradi boljše preglednosti tudi
sanacijo brežine ter postavitev zaščitne ograje ) in je sedaj predvidena samo preplastitev in v nekaterih
delih utrditev ceste.
V nadaljnji razpravi je svetnik g. Subič pripomnil , da je to cesto nujno potrebno primerno urediti.
Cesta je nevarna, ne ustreza predpisom, iz varnostnega vidika je potrebno z ograjo zavarovati
nevarne dele nad prepadi ob cestišču. Na podlagi prejete peticije občanov - zahteve po sanaciji te
ceste in grožnji o možnosti fizičnega zaprtja ceste, opozarja, da je to skrajno nedopustno, kajti v tem
primeru, se tamkajšnjih prebivalcev , vključno z ostalim delom Vremske Doline in Brkinov, zapre pot
z obeh strani. Predlaga, da se najde nek kompromis- ustrezno rešitev, da se ohrani kulturno dediščino
(kamne ob cesti) in da se uredi cesto po predpisih, da bo urejena, sodobna in varna…
g. Škrlj Benjamin je kot predsednik KS Divača v smislu varnosti cestišča in zaščite kulturne dediščine
predlagal, da se med kamnite obcestne kamne postavi leseno ograjo.
Predstavnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica ga. Eda Belingar je pojasnila, da je
omenjena cesta res v takem stanju, kot ob samem nastanku. Gre za enega izmed cestno strukturnih
objektov, ki je ohranjena v prvotni izvedbi. Varovan je dober kilometer ceste, ki ima še vso
originalno opremo, podporne škarpe s parakarji. Cesta je vozna in kar je moteče, je dotrajan asfalt. V
letu 2017 je Zavod za varstvo kulturne dediščine prejel vlogo Direkcije RS za ceste za izvedbo
investicije Matavunske ceste in nanjo podal kulturno varstvene pogoje. Zavod se z navedeno
rekonstrukcijo ni strinjal in podal določene pogoje. Podala je stališče Zavoda. Poudarila je, da je ta
cesta izjemnega pomena kot naravni , kulturni spomenik in jo je potrebno čuvati in ohraniti v tej
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podobi. Glede vidika varnosti prometa po tej cesti, je osebno preverila podatke na Policijski postaji v
Sežani, ki izkazujejo, da na omenjeni cesti v preteklosti niso zabeležili prometnih nesreč.
g. Potokar je še enkrat poudaril, da si DRSI prizadeva, da bi omenjena cesta pridobila vse elemente
državne ceste, v kolikor pa ima Zavod za varstvo kulturne dediščine posebne zahteve, naj pokrije del
investicije.
ga. Belingerjeva je pojasnila možnosti: ali se v celoti ohrani cesto, v stanju kakršnem je, ali pa se jo
poruši in naredi novo. Namen tega sestanka je, da se Občinskemu svetu predstavi navedeno
problematiko.
Svetnik g. Prelc je menil, da je varnost ljudi na prvem mestu. Nedopustno je, da se v tem primeru daje
prednost ohranitvi kamnov, kar posledično ogroža ljudi. Opozoril je na peticijo občanov in možnost
fizičnega zaprtja ceste v primeru, da se ne poišče neke ustrezne rešitve in pristopi k sanaciji ceste..
Direktor Parka Škocjanskih jam je poudaril, da je varnost ljudi na prvem mestu. Država je pripravila
projekt, zagotovila sredstva za izvedbo le tega in od tega ne odstopa. Na tem območju pa se nahaja
tudi neka svetovna dediščina, pri izvedbi navedenega projekta se gre za posege v javnem zavodu Park
Škocjanske jame in naloga vseh prisotnih je, prizadevanje k ohranitvi te kulturne naravne dediščine,
hkrati pa je potrebno poskrbeti za turizem, ki se tu odvija in občane, ki tu živijo. Država do sedaj ni še
čisto nič naredila v smislu morebitne spremembe projekta. Potrebni so kompromisi med zavodom in
državo, ki bodo pripeljali do konkretne rešitve.
Svetnica ga. Damijana Gustinčič poziva k dogovoru. Nujno je dogovarjanje, kajti v dogovarjanju so
kompromisi. Sama spoštuje naravno in kulturno dediščino, vendar meni, da vsa naravna in kulturna
dediščina zgubi pomen, če propada in se ne obnavlja., zato predlaga, da se del ceste zaščiti, da ostane
takšna kot je, ostali del ceste pa naj se uredi po predpisih.
Svetnica ga. Mirjam Frankovič Franetič je povedala, da se zavzema za ohranitev obcestnih
parakarjev, vendar naj se cesto tako uredi, da bo varna , pregledna, prijazna do ljudi in okolja.
ga. Belingarjeva je pripomnila, da vsakršni posegi v cesto npr. širitev in preplastitev bodo povzročili
večjo nevarnost na cesti.
Svetnica ga. Nives Skuk je opozorila na problem hitrega, nujnega dostopa do občanov (gasilci,
reševalci), v primeru fizičnega zapore ceste, glede na dano situacijo – zaprtje Škofeljskega mostu.
Zanimalo jo je, kdo je bil pobudnik za zaščito parakarjev.
ga. Belingarjeva je odgovorila, da je bila to ona.
Ob zaključku razprave je županja predlagala, da se Direkcija RS za infrastrukturo dogovori z
Zavodom za ohranitev kulturne dediščine Nova Gorica za spremembo prvotnega projekta. Postavi se
rok do 15. julija 2018, da se poišče neko ustrezno rešitev . DRSI naj pripravi in poda nov projekt na
Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nova Gorica za projektne pogoje.

AD 4
INFORMACIJA O IZVEDBI RAZPISA ZA PRODAJO OBČINSKIH PARCEL IN
MOŽNOSTIH SKLENITVE KUPOPRODAJNIH POGODB
g. Felicjan je podal pojasnilo k predlagani točki. Občinski svet občine Divača je predhodno sprejel
sklep v skladu z 12. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti lahko občina, v primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče
določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali v primeru
nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepa tudi pravne posle, ki niso
predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost takšnih
poslov lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrtov ravnanja. Skupno vrednost teh
poslov je občinski svet že določil in znaša največ 251.730,00 EUR.
Ker želi županja in občinska uprava delovati transparentno, predlaga občinskemu svetu v seznanitev in
sprejem dopolnitev načrta razpolaganja za leto 2018, kljub temu, da ta sprememba ni skladna z
zakonodajo in bo prodajo zemljišč opravila skladno s sprejetim sklepom OS na 21.redni seji
navedenim v prejšnjem odstavku.
Predmet spremembe so prodaje delov zemljišč v Dolnjih Ležečah, ki jih je Občina Divača prevzela od
Standoma z.o.o. (seznam parcel je v gradivu) in plačala stroške že naročene parcelacije s strani
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Standoma z.o.o.. Ob prevzemu se je zavezala spoštovati tudi ceno zemljišč in sicer 25 €/m2 neto za
zemljišča manjša od 500 m2 in 40 €/m2 neto za zemljišča večja od 500m2.
Od prodaje se pričakuje prihodek neto 72.460 €, če bodo zemljišča kupili vsi zainteresirani oz. če bodo
vsa zemljišča prodana po cenah navedenih v prejšnjem odstavku. Dve parceli, ki sta na sliki šrafirani
zeleno je potrebno prodati skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, saj je njuna namembnost po
prostorskem planu kmetijsko zemljišče.
Predlagana je še dopolnitev s parcelami, za katere so vloge za odkup prispele po sprejemu načrta
razpolaganja. Te so:
- parcela št. 673/6, k.o. Gabrče – vlagatelja za odkup: Turk Milan in Stanka, Sončna pot 4, Izola
- parcela št. 552/305, k.o. Divača – možna zamenjava za cesto v SI-9
g. Felicjan je še pojasnil, da je osnutek pogodbe za prodajo je pripravljen. Po prejemu vlog oz. prijav
se bo na internetni strani objavila namera o direktni prodaji parcel in po preteku zakonskega roka
objave 15 dni sklenile pogodbe o prodaji.
Prav tako je pripravljen razpis za dražbo parcel v Gabrovem naselju ter stanovanja v Divači in v
Senožečah, ki bo predvidoma objavljen v ponedeljek 2.7.2018.
Pri prodaji parcel v Gabrovem naselju pa je opozoril na obvezo Občine Divača, da mora parcele, ki
jih prodaja kot komunalno urejene še komunalno urediti. Do današnjega dne so bile namreč od šestih
prostih parcel prodane tri. V primeru uspešne nadaljnje prodaje še dveh oz. preostalih treh parcel pa
bo morala občina urgentno pristopiti k komunalni opremi, za kar ima pridobljeno veljavno gradbeno
dovoljenje. Ocena stroška je cca. 150.000,00 €
Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme predlog sklepa v predlagani vsebini.
Po zaključeni razpravi je županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: S tem sklepom se dopolni Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Divača za leto 2018 in Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem
Občine Divača za leto 2018 v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5
POROČILA

-

Na zahtevo članov Občinskega sveta je direktor Občinske uprave g. Iztok Felicjan podal naslednja
poročila, ki so jih člani sveta v pisni obliki prejeli v gradivu za 25. redno seje OS:
POROČILO O IZVAJANJU ZIMSKE SLUŽBE,
POROČILO O IZVEDBI PROJEKTA KOLESARKE POTI,
POROČILO O POTEKU INVESTCIJE PLOČNIKI SENOŽEČE ,
POROČILO O POTEKU INVESTICIJE ŠKOFELJSKI MOST,
POROČILO O IZVEDBI ŠTUDIJE INVESTICJE PLOČNIKI VREME (V KAKŠNI FAZI JE
REALIZACIJA).
Člani Občinskega sveta so se seznanili z podnimi poročili.
V okviru te točke je direktorica Razvojnega centra Divača ga. Nataša Matevljič podala poročilo o
vnovčitvi bančne garancije na MSFI Divača .
Sledila je krajša razprava, v kateri so člani sveta predlagali, da se v nadaljnje izvajanje omenjenega
postopka, vključi člana Občinskega sveta Martina Prelca in Dobrivoja Subiča.
Županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V nadaljnje izvajanje postopka, v zvezi vnovčitve bančna garancije na
MSFI Divača, se vključi občinska svetnika Martina Prelca in Dobrivoja Subiča.
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Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 6
POBUDE IN VPRAŠANJA
Na seji Občinskega sveta so bilo podane naslednje pobude in vprašanja:

-

-

 Dobrivoj Subič:
predlaga, da se pozove direktorja javnega zavoda PŠJ glede ureditve parcele v obrtni coni
Risnik, da bo zadeva urejena do same otvoritve obrtne cone ;
opozoril je na sanacijo jaškov v naselju SI9;
predlaga, da se neurejeno cesto, ki pelje iz naselja SI9 proti glavni cesti – nasproti Elesa, uredi
kot normalno pot;
predlaga, da občinska uprava dogovori sestanek z g. Krumpakom glede ureditve cone ob divaškem
križišču;
pozove naj se predstavnike Mercatorja, da sporočijo informacijo – odločitev glede nameravane
izgradnje predvidenega trgovskega centra na lokaciji v divaškem krožišču;
 Mirjam Frankovič Franetič :
ponovno je opozorila na zamenjavo zarjavelega ogledala v Famljah;
podala je informacijo o možnostih ponovnega odprtja trgovine v Vremah, o poteku dogovorov
 Benjamin Škrlj:
opozoril je na manjkajoč pokrov na enem izmed jaškov v čistilni napravi v Divači;
podal je pobudo vaščanov, da o sanaciji razraščenih orehov na zemljišču ob cesti , pri mostu v
Paredu, ki ogrožajo varnost prometa.

Dnevni red 25. redne seje Občinskega sveta Občine Divača je bil izčrpan, zato je županja ob 19.30
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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