OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača
SLOVENIJA
Številka: 032-0008/2015-13
Datum: 23.4.2015

Z A P I S N I K
5. redne seje Občinskega sveta Občine Divača, ki je potekala v petek,
dne 23.4.2015, 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
MATEJ BEZELJAK
MIRJAM FRANKOVIČ-FRANETIČ
NIVES SKUK
URŠKA FLORJANČIČ
Ostali prisotni:
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN - županja Občine Divača
IZTOK FELICJAN – v.d. direktor Občinske uprave Občine Divača
VESNA MASLIČ - predsednica Nadzornega odbora
VESNA PAVLOVČIČ - strokovna služba Občinske uprave Občine Divača
ROMANA DERENČIN – strokovna služba Občinske uprave Občine Divača
ZDENKA HREŠČAK – strokovna služba Občinske uprave Občine Divača
BRUNO BOMBAČ – predsednik KS Dolnje Ležeče
TATJANA CERKVENIK – zapisničarka
Seja se je pričela ob 17. uri. Navzočih je bilo 11 članov sveta.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine
Divača.
DNEVNI RED:
1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
2. Obravnava proračuna Občine Divača za leto 2015 (II. obravnava)
3. Potrditev kadrovskega načrta skupne občinske uprave
4. Komunalni prispevek:
- Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Divača
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Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje PC Risnik v Občini Divača
- Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje Obrtno industrijske cone Divača
5. Predlog letnega programa kulture v občini Divača za leto 2015
-

6. Predlog letnega programa športa v občini Divača za leto 2015
7. Predlog izdaje soglasja k sofinanciranju izvajanja dodatnih (nadstand.) programov v letu
2015
8. Predlog izdaje mnenja k imenovanju ravnateljice javnega zavoda Vrtec Sežana
9. Seznanitev s predlogom reorganizacije nujne medicinske pomoči na območju občin Divača,
Hrpelje-Kozina, Komen, Sežana in predlog sprejema Sklepa v zvezi z navedeno
problematiko
10. Izločitev parcele št. 1050/2 k.o. 2443-Senadole iz javnega dobra
11. Poročila odborov in komisij
12. Vprašanja in pobude
Županja je pozdravila vse prisotne. Ugotovila je sklepčnost.
Predlagala je potrditev Zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta, ki so ga člani sveta prejeli s sklicem
5. redne seje OS.
Na predlagan Zapisnik je podal pripombo predsednik KS Dolnje Ležeče g. Bombač. Predlagal je
dopolnitev zapisnika v okviru 14. točke (pobude in predlogi) kjer se njegova pobuda - da Občinska
uprava izvede postopek pri družbi DARS glede meritve hrupa v Dolnjih dopolni z izvedbo meritev
hrupa tudi v Dolenji vasi in v Potočah.
Županja je predlagala glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Z predlagano dopolnitvijo se sprejme zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Divača v
predlagani vsebini.
Navzočnost je priglasilo11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je županja predlagala potrditev predloženega dnevnega reda 5. redne seje Občinskega
sveta v predlagani obliki.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagan dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0član sveta.
Sklep je bil sprejet.

2

AD 1.
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV PREJŠNJE SEJE OS IN POROČILO ŽUPANJE
Županja je podala kratko poročilo o realizaciji Sklepov sprejetih na 4. redni seji Občinskega
sveta.
Vsi sprejeti Sklepi so bili realizirani, razen Sklepa v okviru 9. točke zapisnika, za katerega je bilo
podano opozorilo Statutarno pravne komisije, da način sklica Komisije za pregled dokumentacije
glede namembnosti in financiranja večnamenske dvorane v Senožečah, ni bil usklajen z določili
Poslovnika; predlaga, da se omenjen Sklep ustrezno dopolni.
V zvezi z opozorilom Statutarno pravne komisije, da bi morala županja imenovati podžupana in ker
tega ni storila, krši Statut Občine Divača, je županja pojasnila, da podžupana lahko imenuje, ni pa
nujno in noben zakon ne določa, da mora biti podžupan imenovan.
Županja je prisotne seznanila z naslednjimi informacijami in dogodki:
- sprejemom športnikov Krasa in Brkinov (divaških občanov) na Občini Divača
- udeležitvijo na »zaposlitvenem sejmu« in novinarski konferenci v Sežani;
- sestankom kraških županov, kjer je bil podan predlog , da se povežejo tudi z župani brkinskih
občin z ciljem povezovanja v določenih projektih; pripravili bi skupen program, imeli bi
skupno strategijo in prednost pri pridobivanju sredstev za določene projekte; pri tem bi
sodeloval iz vsake občine 1 član,1 član iz Las-a Sežana, 1 član iz Las-a Postojna in g. Renčelj;
- vložitvijo Sporazuma na Sodišču v Sežani za prepis lastništva Zdravstvenega doma Divača;
- telefonskim razgovorom z občanko ga. Kristo Gombač - v času pred pričetkom seje
Občinskega sveta, katera želi, da se o njeni vlogi za najem zemljišča v ulici Ludvika Požrlja v
Divači ponovno odloča in v zvezi s tem predlaga Odboru za gospodarstvo in okolje, da o
zadevi ponovno razpravlja;
- sestanku z predstavniki Jamarskega društva Divača, kjer se je razpravljalo o tekoči
problematiki in je bila izražena želja jamarjev, da Občinski svet obiščejo Divaško jamo, da
jim jamarji predstavijo svoje projekte;
- organiziranem predvidenem obisku svetovne razstave EXPO Milano 2015, dne 9.5.2015, kjer
se bodo predstavile istrske in kraške stojnice in v kolikor so svetniki zainteresirani, se lahko
pridružijo (prijavijo v določenem terminu).
AD 2.
OBRAVNAVA PRORAČUNA OBČINE DIVAČA ZA LETO 2015 (II. OBRAVNAVA)
V uvodu je županja povzela dosedanje aktivnosti v postopku sprejemanja proračuna. Po novih
določilih Statuta in Poslovnika je bil proračun Občine Divača podan v 15 dnevno javno obravnavo. V
tem času je bilo možno podati morebitne pripombe na predlagan akt. V omenjen obdobju sta bili
podani na predstavljen proračun 2 pripombi Krajevnih skupnosti. Občinski svetniki, so podali
pripombe na sejah odborov in komisij. Določene pripombe se je upoštevalo, vseh pa ni bilo mogoče,
predvsem pa tistih, ki so bile vezane na postavke, kjer so bile vključene obveznosti iz preteklega leta.
Amandmaji na predlagan proračun niso bili vloženi. Pojasnila je, da je proračun je uravnotežen in
razvojno naravnan. Občina bo v letu 2015 vlagala le v nekaj večjih projektov: v obnovo
večnamenskega centra v Vremah, v izgradnjo mrliške vežice v Škofljah, cestnega prehoda v Dolnjih
Ležečah in še nekaj manjših projektov. Nekaj denarja bo občini prihranila tudi tako, da ni imenovala
podžupana, kar so ji tudi očitali.
V nadaljevanju je višja svetovalka za proračun in finance ga. Pavlovčič obrazložila podane pripombe.
Predstavila je vključene spremembe v proračunu Občine Divača za leto 2015, v času med I. in II.
obravnavo proračuna in podala obrazložitev podanih pripomb, ki niso vključene v proračun 2015.
Predlog proračuna so predhodno obravnavali vsi občinski odbori in komisije. Na posameznih sejah
odborov in komisij ter na neformalni seji OS, so svetniki podprli znižanje stroškov za delovanje
občinske uprave, znižanje nagrad in sejnin, plačila nadur, delovanja političnega sistema, stroškov za
reprezentanco, protokol, materialnih in drugih stroškov. Predsedniki odborov in komisij so v
nadaljevanju podali stališča posameznih delovnih teles v zvezi obravnave proračuna.
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V razpravi je svetnik in predsednik Odbora z finance g. Subič županji očital, da se proračun sprejema
relativno pozno, vendar je odgovorila, da je bilo vodstvo občine ob pripravi proračuna dolžno počakati
na smernice države, zato se je zadeva zavlekla. Očital je, zakaj občinska uprava ni načrtovala širitve
čistilne naprave v Divači, saj je obstoječa že sedaj preobremenjena.
Svetnica ga. Gustinčič je ocenila, da je proračun razvojno naravnan, vendar pa je opozorila, da
občina veliko denarja nameni agencijam, kot so: Ora, Las in druge, ki so bile ustanovljene in so
sofinancirane iz občinskega proračuna zato, da prek razpisov črpajo tako regijski, kot državni in
evropski denar. Zato jih je potrebno pozvati, da aktivno pristopijo k svojim nalogam. Preučijo naj vse
potencialne projekte, ki bi bilo za divaško občino koristni in občino o tem podrobno seznanijo.
Na vsebino postavk v proračunu so imeli kritične pripombe svetniki: g. Prelc, g. Bezeljak in g. Ferfila.
g. Prelc ocenil, da občina ne bo vlagala ničesar v infrastrukturo.
g. Bezeljak je menil, da je občina dala premalo poudarka turizmu
g. Ferfila pa je menil, da bi bilo koristno se za večje projekte se povezovati še z drugimi občinami.
Po zaključeni razpravi je županja predlagala glasovanje.
PREDOG SKLEPA:
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2015 v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
V okviru te točke je županja predlagal v sprejem še naslednja sklepa.
PREDOG SKLEPA:
Sprejme se Načrte ravnanja stvarnim premoženjem Občine Divača za leto 2015 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.
PREDOG SKLEPA:
Sprejme se Kadrovski načrt za leto 2015 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 3.
POTRDITEV KADROVSKEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
g. Felicjan, v.d. direktor občinske uprave je predstavil predlog Kadrovskega načrta organov skupne
občinske uprave občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za leta 2015, 2016 in 2017, ki so ga
člani sveta prejeli v gradivu za 5. redno sejo.
Predlagan dokument je predhodno obravnaval Odbora za finance in ga potrdil v predlagani obliki.
Člani sveta na seji niso imeli pripomb na predlagan dokument.
Županja je predlagala v sprejem
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PREDOG SKLEPA:
V predlagani vsebini se sprejme predlog Kadrovskega načrta v organih skupne občinske uprave
občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za leta 2015, 2016 in 2017.

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 4.
KOMUNALNI PRISPEVEK:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN
MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE DIVAČA
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH
ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE PC RISNIK V OBČINI DIVAČA
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH
ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBRTNO INDUSTRIJSKE CONE DIVAČA
Županja je uvodoma obrazložila razloge za spremembo vseh treh navedenih Odlokov. Z namenom, da
bi pomagali spodbujati razvoj gospodarstva in malega gospodarstva v občini Divača se predlaga
zmanjšanje komunalnega prispevka v divaški poslovni coni in obrtni coni in znižanje odmere
komunalnega prispevka na celotnem območju občine Divača.
Spremembe predlaganih aktov so predhodno obravnavali na Odboru za gospodarstvo in okolje in
Odboru za finance. Predsednika obeh odborov sta podala poročilo v zvezi obravnave predlaganih
aktov, ki so ju člani obeh odborov podprli v predlagani vsebini.
Na seji je o predlaganih dokumentih potekala krajša razprava.
Svetnik g. Prelc je imel pripombo na Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Divača, kjer se je vrednost točke znižala
predvsem pri dvo in tro stanovanjskih stavbah ter pri industrijskih in predlaga, da bi se za več znižalo
še vrednost točke za gostinske in trgovske stavbe. S tem bi v občino privabili manjše obrtnike in
družinska podjetja.
Njegov predlog je podprl le svetnik g. Ferfila, ostali svetniki pa so temu predlogu nasprotovali.
Predsednik odbora za gospodarstvo in okolje g. Škamperle je v nadaljevanju pojasnil, da v kolikor se v
prihodnje pokaže določena potreba po znižanju (predlog g. Prelca), se lahko naknadno spremeni oba
Odloka, ki tangirata predlagane spremembe .
Po zaključeni razpravi je županja predlagala v sprejem vse tri predlagane akte.
PREDOG SKLEPA:
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Divača v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

PREDOG SKLEPA:
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
PC Risnik v Občini Divača v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
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ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

PREDOG SKLEPA:
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Obrtno industrijske cone Divača v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 5.
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2015
Višja svetovalka za družbene dejavnosti ga. Derenčin je predstavila predlog Letnega programa
kulture v občini Divača za leto 2015, ki so ga člani sveta prejeli v gradivu.
Predhodno sta predlagan dokument obravnavala Odbor za finance in Odbor za negospodarstvo.
Predsednik Odbora za finance g. Subič je podal sprejeti sklep Odbora, ki potrjuje Letni program
kulture v predlagani vsebini.
Predsednica Odbora za negospodarstvo ga. Frankovič Franetič je podala mnenje odbora v zvezi z
obravnavo predlaganega akta, ki soglaša s predlogom Letnega programa kulture v občini Divača za
leto 2015 in Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa z upoštevanjem naslednjega
dodatka: V primeru, da bi se med letom izkazala potreba, da je potrebno opredeliti točno namembnost
posameznega objekta (glede na pripravljene projekte), se dokument lahko ustrezno dopolni.
Na seji sveta o predlaganem dokumentu niso razpravljali.
Županja je predlagala glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Divača sprejema in potrjuje LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI
DIVAČA ZA LETO 2015 v predlagani vsebini.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 6
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2015
Strokovna služba Občinske uprave ga. Derenčin je podrobneje predstavila predlog Letnega programa
športa v občini Divača za leto 2015, ki so ga člani sveta prejeli v gradivu.
Predlagan dokument sta predhodno obravnavala Odbor za negospodarstvo in Odbor za finance in ga
potrdila v predlagani vsebini ter predlagala v sprejem Občinskemu svetu.
Na seji sveta svetniki o predlaganem dokumentu niso razpravljali.
Županja je predlagala glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Divača sprejema in potrjuje LETNI
DIVAČA ZA LETO 2015 v predlagani vsebini.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
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PROGRAM ŠPORTA V OBČINI

PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 7
PREDLOG IZDAJE SOGLASJA K SOFINANCIRANJU IZVAJANJA DODATNIH
(NADSTAND.) PROGRAMOV V LETU 2015
Strokovna služba Občine ga. Derenčin je prisotnim podala informacijo o gradivu, ki so ga člani sveta
prejeli s sklicem 5. redne seje OS in kratko povzela obrazložitev predlagane vsebine ter sklepov po
posameznih izvajalcih dodatnih programov.
Predlagano gradivo vključno z predlogi Sklepov sta predhodno obravnavala Odbor za negospodarstvo
in Odbor za finance. Stališča obeh odborov v zvezi z obravnavanim gradivom, sta podala
predsednika obeh odborov g. Subič in ga. Frankovič Franetič. Oba Odbora sta potrdila Sklepe v
predlagani vsebini.
ga. Frankovič Franetič je podala še pripombo Odbora za negospodarstvo, da se sredstva, ki so v
proračunu namenjena izvedbi programa predprazničnih (novoletnih) prireditev, ki jih izvaja MDPM,
namenijo tudi izvedbi aktivnosti za otroke med šolskimi počitnicami; program naj organizira MDPM
z vključitvijo drugih lokalnih društev. Predlagala je tudi, da novoletne prireditve lahko v sodelovanju z
MDPM izvajajo lokalna društva, kot je npr. TŠKD Urbanščica
Na seji sveta je o predlaganih sklepih potekala krajša razprava, na katere člani sveta niso imeli
pripomb.
Svetnik g. Prelc je v razpravi podal pobudo, da se na vseh eko otokih v občini Divača zbira papir v
dobrodelne namene.
Po zaključeni razpravi je županja predlagala glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Divača soglaša s predlogi izvajanja razširjenih (dodatnih) programov, za
katere bo Občina Divača iz občinskega proračuna zagotovila sofinancerska sredstva, skladno s
predloženimi plani navedenih izvajalcev in v okviru sprejetega proračuna ter potrjuje sklepe v
predlagani obliki z vključitvijo podane pripombe Odbora za negospodarstvo.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 8
PREDLOG IZDAJE MNENJA K IMENOVANJU RAVNATELJICE
JAVNEGA ZAVODA VRTEC SEŽANA
Predsednica KVAZ-a ga. Gustinčič je podala obrazložitev k predloženemu gradivu, ki so ga
predhodno obravnavali člani KVIAZ-a, katero pojasnjuje, da je Občina Divača kot ustanoviteljica
Javnega zavoda Vrtec Sežana dolžna podati mnenje k imenovanju ravnateljice Vrtca Sežana. Edina
prijavljena na objavljen razpis je dosedanja ravnateljica Vrtca Sežana ga. Slavkovič. Člani KVIAZ-a
so soglašali s predlaganim sklepom, izdajo pozitivnega mnenja k imenovanju predlagane kandidatke
za ravnateljico Vrtca Sežana.
V okviru te točke so člani Kviaz-a sprejeli še dodaten sklep, ki ga predlagajo v sprejem Občinskemu
svetu, in sicer, da se Svet javnega zavoda Vrtec Sežana zaprosi, da po vsaki seji Sveta zavoda
posreduje zapisnik seje o dogajanjih v javnem zavodu Vrtec Sežana, na naslov Občine Divača.
Člani sveta na predlagana sklepa niso imeli pripomb.
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Županja je predlagala glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Divača izdaja pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Radice
Slavković, Cesta na Lenivec 8, Sežana, za ravnateljico Vrtca Sežana.
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Svet javnega zavoda Vrtec Sežana se zaprosi, da po vsaki seji Sveta zavoda posreduje zapisnik
seje o dogajanjih v javnem zavodu Vrtec Sežana, na naslov Občine Divača.
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 9
SEZNANITEV S PREDLOGOM REORGANIZACIJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI NA
OBMOČJU OBČIN DIVAČA, HRPELJE-KOZINA, KOMEN, SEŽANA IN PREDLOG
SPREJEMA SKLEPA V ZVEZI Z NAVEDENO PROBLEMATIKO
Višja svetovalka za proračun in finance ga. Derenčin je podala obrazložitev glede reorganizacije
nujne medicinske pomoči na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana. Prisotne je
seznanila z informacijami o obravnavi problematike v sosednjih občinah, ustanoviteljicah ZD Sežana
in podala utemeljitev predloga, da se tudi Občina Divača pridruži podpori za skupno obravnavo in
skrb za področje navedene problematike.
Zadevo sta predhodno obravnavala Odbor za finance in Odbor z negospodarstvo in soglašala s
predlaganim sklepom.
Na seji sveta, svetniki na predlagan sklep niso imeli pripomb.
Županja je predlagala glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Divača se je seznanil s problematiko v zvezi s predvideno reorganizacijo
nujne medicinske pomoči na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana.
Občinski svet občine Divača se pridružuje mnenju in zahtevam, ki sta jih v sklepu sprejela
Občinski svet občine Sežana, (sklep št. 032-2/2015-21 z dne 5. 3. 2015) in Občinski svet občine
Hrpelje-Kozina, (sklep št. 032-7/2015-2 z dne 13. 3. 2015).
Občinski svet občine Divača se zavzema za nujno aktivno vključitev vseh štirih občin – Divača,
Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana v procesu predloga reorganizacije službe nujne medicinske
pomoči na območju navedenih občin.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 10
IZLOČITEV PARCELE ŠT. 1050/2, K.O. 2443 SENADOLE IZ JAVNEGA DOBRA
v.d. direktor Občinske uprave g. Felicjan je podal kratko obrazložitev k predlaganemu Sklepu o
izločitvi parcele iz javnega dobra. Občina Divača vodi postopek prodaje zemljišča s parc. št. 1050/2
k.o. 2443 – Senadole z namenom zaokrožitve funkcionalnega zemljišča Zemljišča, ki so v zemljiški
knjigi vknjižena kot javno dobro, ni mogoče prodati, odkupiti ali zamenjati, zato se predlaga izločitev
nepremičnine iz javnega dobra.
Predlagan Sklep je predhodno obravnaval Odbor za gospodarstvo in okolje in soglašal z predlagano
izločitvijo parcele iz javnega dobra.
Na seji sveta na predlagani Sklep ni bilo pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parceli št. 1050/2, k.o. 2443-Senadole, kmetijsko
zemljišče v izmeri 55m², vpisano kot last Občine Divača.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 11
POROČILA ODBOROV IN KOMISIJ
Predsedniki posameznih odborov in komisij so stališča odborov in komisij vezanih na dnevi red 5.
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.
V okviru te točke je g. Ferfila podal poročilo seje Sveta RRA, kjer je bila med ostalim podana
predstavitev razvojnega načrta naše regije. V zvezi z navedenim, je opozoril na ukrepe Ministrstva,
da se v razvojni načrt vnese traso avtoceste skozi Vremsko dolino do mejnega prehoda Jelšane. V
nadaljevanju je še opozoril na sprejete ukrepe glede odpadnih voda.

AD 12
VPRAŠANJA IN POBUDE
Na seji Občinskega sveta so bile podane naslednje pobude:
 g. Benjamin Škrlj
je v imenu Krajevne skupnosti Divača podal predlog o ponovnem odprtju ulice Bogomirja Magajne
Divača za promet.
V nadaljevanju je g. Felicjan pojasnil, da se je navedena ulica zaprla zaradi uvedbe varne poti v šolo.
 ga. Nives Skuk:
predlagala je postavitev 3 košev za smeti v okolici divaške šole, ker se je v popoldanskem času
povečala frekventnost na igriščih ob šoli in dosedanje število košev ne zadošča danim potrebam, kar
izkazuje, da je vsakodnevno nastlano s smetmi okrog šole.
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 ga. Frankovič Franetič
opozorila je na vse slabše stanje ceste Divača-Ribnica, na nevarno drsenje kamenja iz brežine na
cestišče in predlagala, da Občinska uprava vpliva na Direkcijo za ceste, da postavijo mreže na kritične
brežine in omenjeno cesto preplastijo.
 ga. Damijana Gustinčič:
V zvezi z prejetim obvestilom in vlogo občanke Kriste Gombač, ki jo je prejela po elektronski pošti,
glede neustreznega reševanja njene vloge, naslovljene na Občino Divača, je po predhodnem
razgovoru z ostalimi člani sveta, ki so bili tudi obveščeni o tej problematiki na podoben način,
ocenila, da gre za širšo problematiko in da bi se morali svetniki bolje seznaniti z navedeno zadevo.
Predlaga, da Občinska uprava dokumentacijo ge. Gombač podrobno preuči in da se zadevo ponovno
obravnava.
V nadaljevanju je v zvezi z navedenim g. Drago Škamperle – predsednik Odbora za gospodarstvo in
okolje pojasnil, da je bil Odbor z navedeno zadevo občanke Kriste Gombač podrobno seznanjen,
Odbor je o njeni vlogi razpravljal in sprejel določeno stališče - sklep, za kar ni nobene potrebe, da bi
o tej zadevi ponovno razpravljali.
 ga. Urška Florjančič:
- zaradi prometne varnosti predlaga čimprejšnjo ureditev križišča v Famljah;
- v zvezi z vse večjimi pritiski vaščanov iz Dolnjih Vrem, glede informacij, da se bodo tamkajšnji
stoječi daljnovodi povečali – ojačali, predlaga da se v navedeni zadevi vodstvo Občine poveže z
predstavniki Elesa in da se poda določeno informacijo.
 g. Martin Prelc:
je menil, da bo z predlagano spremembo prometnega režima v križišču Famlje ogrožena varnost
prometa in povečana možnost prometnih nesreč. g. Dobrivoj Subič:
-je predlagal, da se v divaško krožišče vključi označevalno tablo z oznako »Divaška jama«, ki je
pomotoma izpadla iz projekta;
- člane Občinskega sveta, Občinske uprave in županjo je seznanil z povabilom na skupno delovno
srečanje v pobrateno Občino Podčetrtek, ki bo potekalo dne 28. in 29. 5. 2015.
 g. Matej Bezeljak:
predlagal je, da se člani Občinskega sveta sestanejo pol ure pred sklicem prihodnje seje OS, pred
divaškim Zadružnim domom, da jim predstavi posebno problematiko.
 g. Bruno Bombač (predsednik KS Dolnje Ležeče):
Na svetnika g. Subiča je izpostavil vprašanje glede sanacije poškodovanih cest in poti v Dolnjih
Ležečah kot posledica rekonstrukcije železniške proge in železniške postaje v Divači. Občinska
uprava je bila z navedeno problematiko seznanjena v letu 2013, na Občino Divača je bila dostavljena
dokumentacijo z dokaznim gradivom o nastali škodi. Pred začetkom izvedbe rekonstrukcijskih del,
Slovenske železnice niso poslikale takratnega stanja na terenu. Zanima ga, kdaj se bo pričelo s
sanacijo poškodovanih cest in robnikov. Z posegi v prostor, na sami progi in ob njej, se je tudi hrup v
vasi Dolnje Ležeče povečal in nastala je potreba po postavitvi protihrupne ograje.
g. Subič je povedal, da je bil v zvezi z nastalo škodo izveden določen zapisnik, v katerem je določen
tudi rok odprave nastalih poškodb. Zakaj sanacija poškodovanih cest še ni bila opravljena, tega ne ve.
Predlaga, da strokovna služba Občine Divača ga. Terčič pristopi k reševanju navedene zadeve.
 ga. Romana Derenčin:
je podala informacijo o predvideni komemorativni svečanosti na Kozjanah - ob Spominskem dnevu
Občine Divača in o oblikovanju Občinskega praznika 2015.
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Na Odboru za finance je bila podana naslednja pobuda:
Odbor za finance se je seznanil z dokumentacijo prejeto od strani družbe Seven in zahtevo o plačilu
komunalnega prispevka. V zvezi z navedeno zadevo se predlaga Nadzornemu odboru Občine Divača,
da opravi nadzor.
Na Odboru za gospodarstvo in okolje so bile podane naslednje pobude:
 g. Jernej Premrl
je opozoril na problematiko odvajanja odpadnih voda in problematiko možnega sofinanciranja malih
čistilnih naprav. Sklep: Na naslednji odbor se povabi Petra Švaglja s Kraškega vodovoda, da predstavi
program odvajanja odpadnih voda.
 g. Dobrivoj Subič
je predlagal, da bi se Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan preselil v Staro šolo. Preučiti je
potrebno njihove potrebe po kvadraturi, dostopnosti in opremljenosti prostorov.
 Člani odbora :
so predlagali, da se na naslednjo sejo Odbora povabi ga. Andrejko Cerkvenik, da predstavi svojo
kmetijo in delo.
Na Odboru za negospodarstvo so bile podane naslednje pobude:
 ga.Mirjam Frankovič Franetič :
- v imenu Odbora je Mateju Bezeljaku čestitala za prejeti zlati znak za delo pri CZ;
- podala je informacijo glede plana izvedbe pogovornih večerov oziroma predstavitev lokalnih
društev, ki v letošnjem letu praznujejo jubileje; dogodki bodo izvedeni predvidoma v Knjižnici v
Divači pod okriljem Kosovelove knjižnice.
 g. Matej Bezeljak:
je predlagal, da naj lokalna društva začnejo z dejavnostmi za otroke med počitnicami.
Na Statutarno pravni komisiji sta bili podani naslednji pobudi:
 ga. Urška Florjančič :
po določilih 34. člena Statuta Občine Divača bi morala županja imenovati podžupana.; zanima jo,
zakaj tega še vedno ni storila in s tem krši Statut Občine Divača.
 g. Martin Prelc :
po določilih Statuta Občine Divača bi moral Občinski svet do 15. aprila obravnavati Zaključni račun
proračuna občine Divača za leto 2014, zanima ga, kdaj bodo svetniki omenjen dokument prejeli v
obravnavo in sprejem.
ga. Pavlovčič je pojasnila, da je omenjeno gradivo pripravljeno in bo članom sveta posredovano po
elektronski pošti.
 g. Jovo Ferfila:
opozoril je, da način sklica Komisije za pregled dokumentacije glede namembnosti in financiranja
večnamenske dvorane v Senožečah, ni bil usklajen z določili Poslovnika; predlaga, da se omenjen
Sklep ustrezno dopolni.
 g. Martin Prelc:
predlagal je preučitev medobčinskih Odlokov in drugih skupnih aktov, podpisanih s strani županov in
Občinskih svetov vseh štirih občin, v smislu spremembe določila, da Občina Sežana nima
večinskega deleža.
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Dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Divača je bil izčrpan, zato je županja ob 20.30 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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