OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača
Tel.: 05/731 09 30; Fax: 05/731 09 40
www.divaca.si; obcina@divaca.si

Številka: 032-0017/2017-02
Datum: 05.12.2017

Z A P I S N I K
20. redne seje Občinskega sveta Občine Divača, ki je potekala v torek,
dne 05.12.2017, 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
IZTOK FEKICJAN - direktor Občinske uprave
VESNA PAVLOVČIČ - strokovna služba Občine Divača
NATAŠA MACAROL - strokovna služba Občine Divača
DIEGO LOREDAN - predsednik Častnega razsodišča
VESNA MASLIČ - predsednica Nadzornega odbora
MARIO BENKOČ - predstavnik CI Brkinov
HELENA RACE - predstavnica sredstev javnega obveščanja (PN)
TATJANA CERKVENIK - zapisničarka
Seja se je pričela ob 16. uri. Navzočih je bilo 11 članov sveta.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 19. redne seje OS Občine Divača.
DNEVNI RED:
1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
2. Predlog proračuna Občine Divača za leto 2018– II. obravnava
3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Divača – II. obravnava
4. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Divača – II.
obravnava
5. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Divača – II. obravnava
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6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
– II. obravnava
7. Mnenje k imenovanju direktorice Kosovelove knjižnice Sežana
8. Imenovanje:
predstavnika Občine Divača v Svet javnega zavoda ZGRS Sežana
- članov SPV
9. Sklepi o podaljšanju najemnih pogodb
10. Postavitev prometne signalizacije
11. Podelitev stavbne pravice
12. Poročilo nadzornega odbora o izvedenem nadzoru »Pregled poslovanja KS Dolnje Ležeče«
13. Poročila odborov in komisij
14. Pobude in vprašanja
Županja je pozdravila vse prisotne. Ugotovila je sklepčnost.
Predlagala je potrditev Zapisnikov: 19. redne in 11. 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 19. redne in 11. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Divača v predlagani vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 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 20. redne seje
Občinskega sveta v predlagani vsebini.
g. Subič je predlagal dopolnitev dnevnega reda z vključitvijo dodatne točke pod zaporedno 3. točko
dnevnega reda :
»Razdelitev sredstev iz naslova vračanja vlaganj v telekomunikacijsko omrežje«.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Z predlagano dopolnitvijo – uvrstitvijo dodatne točke pod zaporedno
številko 3 »Razdelitev sredstev iz naslova vračanja vlaganj v telekomunikacijsko omrežje«, in
ustreznim preoštevilčenjem ostalih točk dnevnega reda, se potrdi dnevni red 20. redne seje OS.
Navzočnost je priglasilo10 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 19. redni seji Občinskega sveta.
V nadaljevanju je županja prisotne seznanila z tekočimi informacijami in dogodki v obdobju od
zaključka prejšnje seje Občinskega sveta, pa do tega dne.
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AD 2
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE DIVAČA ZA LETO 2018– II. OBRAVNAVA
Višja svetovalka za proračun in finance ga. Vesna Pavlovčič je podala obrazložitev k predloženemu
gradivu – predlogu proračuna občine Divača za leto 2018. Pojasnila je, da so v gradivu navedene vse
pripombe, ki so bile podane na proračun v razpisanem roku (tiste, ki so upoštevane in tiste, ki niso
upoštevane v predlogu proračuna). Pojasnila je razlike nastale med I. in II. obravnavo.
Predlagan akt so predhodno obravnavali in potrdili posamezni občinski odbori in komisije,
predsedniki delovnih teles so podali poročila o tem.
Člani Odbora za finance so pri sprejetju proračuna Občine Divača za leto 2018 oblikovali in sprejeli
prioritete izvajanja občinskih investicij. Določili so tudi nosilce (svetnike) posameznega projekta.
Županja je pojasnila, da je med prvo in drugo obravnavo občinska uprava vnesla nekaj sprememb, v
proračunu so predvideli za 506.000,00 € več odhodkov, saj se občina nadeja prek razpisov pridobiti
denar
za večnamenski center v Vremah in za druge naložbe. Največji znesek, ki se ga je dodalo v
proračun je 250.000,00 € za prizidek podružnične šole v Vremskem Britofu. Nato sledi 200.000,00 €
za podporno infrastrukturo Geoparka Krasa, ta denar je namenjen večnamenskemu centru v Vremah ,
za katerega se bo občina v januarju spet prijavila na razpis. Na novo se je predvidelo 70.000,00 € za
cesto v Gornjih Ležečah in 50.000,00 € za cesto v Zavrhku, 20.000,00 € za nakup zemljič.
Prerazporedilo se je denar za vzdrževanje gozdnih cest, da se je postavko znižalo iz 33.000,00 € na
21.000,00 € ter vključilo se je novo postavko »urejanje drugih gozdnih poti v višini 18.000, 00 €.
Načrtuje se tudi novo zadolževanje za največ 300.000,00 € s čimer bi lahko predčasno plačali
posojilo za vrtec.
Svetnik g. Subič je poudaril, da je po investicijah v šolah v Senožečah in v Vremah, sedaj na vrsti
urejanje središče Divača.
Županja je pojasnila, da so v ta namen proračunu predvidena sredstva za urejanje priključnih cest na
Kraško cesto v Divači 418.000,00 €, za tržnico, ki je predvidena na lokaciji sedanje bencinske črpalke
v Divači je predvidenih 120.000,00 €, za nakup zemljišča in za načrte nove čistilne naprave v Divači
je predvidenih 86.000,00 €, za športni park v dveh fazah pa 186.000,00 €,.
V nadaljevanju je pojasnila, da večje naložbe izven središča Divače pa so 397.000,00 € za komunalno
opremljanje poslovne cone Risnik in 435.000,00 € za kanalizacijsko omrežje v vaseh Betanja,
Matavun ter Škocjan in cca 90.000,00 € za postajališča in avtodome.
Svetnik g. Potokar je pri tem opozoril, da je obnova Kraške ceste zahteven projekt, da zato predlaga,
da občina Divača ne gre v hitre, nepremišljene rešitve, kot je npr. izgradnja nove tržnice, ki je po
njegovem, primerjalno gledano z uporabo tržnice na Kozini, ki po večini samuje, gre namreč za
preživet objekt.
V razpravi so občinski svetniki podali še določena vprašanja na posamezne proračunske postavke, na
katera je županja spoti odgovorila in pojasnila.
Svetnik g. Prelc je med drugim predlagal, da se preuči možnosti odprtja režijskega obrata v občini
Divača (pripravi naj se dokumentacijo o izvedbenih nalogah režijskega obrata).
Svetnico ga. Frankovič Franetič je zanimalo ali bodo predvidena sredstva v proračunu v višini
5.000,00 € zadostovala za izvedbo stroškov postopka (pridobitev soglasij….) v zvezi postavitve
optike v Vremski dolini. Predlagala je, da se na naslednjo sejo povabi predstavnike Telekoma, da
podajo podrobnejše informacije glede same izvedbe projekta.
Drugih večjih pripomb na predlagan proračun svetniki niso imeli.
Poleg proračuna, kadrovskih načrtov in načrta razvojnih programov, so svetniki v gradivu prejeli
tudi tudi načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Predvideno je, da bo občina v letu 2018 od
prodaje zemljišč pridobila 800.000,00 €, od prodaje stanovanj 100.000,00 € , od prodaje zemljišč s
stavbo pa 150.000,00 €. Za nakup zemljišč, ki jih bo občina potrebovala za svoje načrte, pa je
predvidenih 210.000,00 €.
Ob tem je svetnica ga. Gustinčič pripomnila, naj se ne pozabi na stavbo bivše policijske postaje v
Divači, za katero je morala občina v preteklosti odšteti kar nekaj denarja in predlaga, da si vodstvo
občine skupaj z člani občinskega sveta zadajo nalogo, da se ta objekt poišče ustrezna vsebina in se ga
raje napolni kot pa proda. Nakazala je potrebo po dnevnem centru za starostnike, domu starejših
občanov….
Po zaključeni razpravi je županja dala na glasovanje naslednje predloge sklepov:

3

PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2018 v predlagani
obliki. Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po
objavi. Uporablja se od 01.01.2018 dalje.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Divača sprejme Načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Divača za leto 2018, ki je priloga tega sklepa. Ta sklep začne veljati z
dnem uveljavitve Odloka o proračunu občine Divača za leto 2018.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Kadrovski načrt za Občinsko upravo Občine Divača za leto
2018, v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA: V predlagani obliki se sprejme predlog Kadrovskega načrta v organu
skupne občinske uprave - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje-Kozina,
Komen in Sežana za leta 2017, 2018, 2019 .
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Divača v predlagani obliki sprejme Kadrovski načrt
za leto 2018 za Razvojni center Divača – Zavod za razvoj podeželja.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 3
RAZDELITEV SREDSTEV IZ NASLOVA VRAČANJA VLAGANJ V
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
V okviru te točke je županja predlagala v sprejem sklep, katerega obrazložitev je podala strokovna
služba Občine ga. Pavlovčič, predhodno pa ga je obravnaval in v predlagani vsebini potrdil Odbor za
finance.
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Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Nerazdeljena sredstva v višini 3.459,00 €, iz naslova vračanja vlaganj v
telekomunikacijsko omrežje, se na predlog Komisije za vračanje sredstev v telekomunikacijsko
omrežje, prenesejo v prihodke proračuna Občine Divača za leto 2017. Sredstva se namenijo za
ureditev otroških igrišč.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4
PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU
OBČINE DIVAČA – II. obravnava
Strokovna služba Občine ga. Macarol je podala kratko obrazložitev k predlogu Odloka o podelitvi
koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na
območju Občine Divača, ki so ga člani sveta prejeli v II. obravnavo. Gre za koncesijski akt, s katerim
Občina Divača določa predmet in pogoje za podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v zvezi z
izvajanjem obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
na območju občine. S tem odlokom se določajo tudi pogoji za sklenitev koncesijskega razmerja in
dolžnosti koncesionarja in koncedenta v tem razmerju ter razmerja koncesionarja do uporabnikov
storitev javne službe.
V času javne obravnave je bila na odlok podana samo ena pripomba, ki se nanaša na dobo trajanja
koncesijskega razmerja, določenega v 1. točki 7. člena. Predlog je bil, da se to obdobje iz 10 let skrajša
na 5 let. Pripomba je bila upoštevana in je vključena v predlagano besedilo odloka.
Predlagan Odlok je bil predhodno obravnavan in v predlagani vsebini sprejet na Statutarno pravni
komisiji in Odboru za okolje in prostor.
Člani Občinskega sveta na predlagano besedilo odloka niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V predlagani obliki se sprejme Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine
Divača.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5
PREDLOG ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI
DIVAČA – II. obravnava
Strokovna služba Občine ga. Macarol je podala obrazložitev k predlogu Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Divača , ki so ga člani sveta prejeli v II. obravnavo. Odlok je
bil predhodno podan v javno obravnavo. Na predlagan dokument so bile v v času javne obravnave
podane posamezne pripombe. Pojasnila je, katere od teh so vključene v predlagano gradivo v in katere
ne.
Predlagan akt so predhodno obravnavali Statutarno pravna komisija, Odbor gospodarstvo in okolje in
Odbor za finance. Statutarno pravna komisija je menila, da je besedilo odloka v skladu z veljavno
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zakonodajo, ki ureja navedeno področje in ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu. Omenjena
odbora pa sta podala usklajeno pripombo – predlog spremembe v 9. členu odloka in sicer:
- število točk za omrežje elektronskih komunikacij se iz 10 točk zmanjša na 5 točk,
- v tabelo se dodatno doda optika in se jo ovrednoti s 5 točkami.
Na seji sveta je potekala krajša razprava, kjer so svetniki podali svoja mnenja na predlagane pripombe
obravnavanega akta.
Po zaključeni razpravi, je županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V predlagani vsebini se sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Divača s predlogom spremembe v 9. členu Odloka in sicer:
- število točk za omrežje elektronskih komunikacij se iz 10 točk zmanjša na 5 točk,
- v tabelo se dodatno doda optika in se jo ovrednoti s 5 točkami.
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 6
PREDLOG ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI
V OBČINI DIVAČA – II. obravnava
ga. Macarol je podala obrazložitev k predlogu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Divača, ki so ga člani sveta prejeli v II. obravnavo. Odlok je bil predhodno podan v javno obravnavo
in na predlagan akt ni bilo pripomb. Vse pripombe podane s strani Odbora za gospodarstvo in okolje
in Odbora za finance pri I. obravnavi, so upoštevane v besedilu predloženega Odloka.
Predlagan akt so predhodno obravnavali Statutarno pravna komisija, Odbor gospodarstvo in okolje in
Odbor za finance in ga potrdili v predlagani obliki ter ga predlagali v sprejem Občinskemu svetu.
Na seji sveta je o predlaganem aktu potekala krajša razprava, v kateri je podal pripombo svetnik g.
Prelc in sicer v zvezi navedbe določitve globe.
Drugih pripomb na odlok ni bilo.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V predlagani obliki se sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi
odpadki v občini 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 ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZA GASILNO IN
REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA – II. obravnava
Strokovna služba Občine ga. Pavlovčič je podala kratko obrazložitev k predlogu Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, ki so ga člani sveta prejeli v II.
obravnavo. Pojasnila je spremembe nastale med I. in II. obravnavo Odloka.
Predlagan akt so predhodno obravnavali Statutarno pravna komisija, Odbor gospodarstvo in okolje in
Odbor za finance in ga potrdili v predlagani obliki ter ga predlagali v sprejem Občinskemu svetu.
Člani Občinskega sveta na predlagan akt niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in
reševalno službo Sežana v II. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 8
MNENJE K IMENOVANJU DIREKTORICE KOSOVELOVE KNJIŽNICE SEŽANA
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ga. Gustinčič je podala
informacijo v zvezi obravnave vloge Sveta zavoda Kosovelova knjižnica Sežana za izdajo mnenja
Občine Divača k imenovanju direktorice Kosovelova knjižnica Sežana. Komisija je sprejela sklep, ki
ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu, da se izda pozitivno mnenje h kandidatki za direktorico
javnega zavoda Kosovelove knjižnice Sežana, Magdalena Svetina Terčon.
Prisotnim na seji sveta je ga. Magdalena Terčon predstavila svoj program dela v javnem zavodu
Kosovelova knjižnica Sežana.
V nadaljnji razpravi je članom sveta odgovorila in podala pojasnila na zastavljena vprašanja.
Po zaključeni razpravi je županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Divača podaja pozitivno mnenje h kandidatki za
direktorico javnega zavoda Kosovelove knjižnice Sežana MAGDALENI SVETINA TERČON,
Štorje 7/b, 6210 Sežana.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

-

AD 9
IMENOVANJE:
PREDSTAVNIKA OBČINE DIVAČA V SVET JAVNEGA ZAVODA ZGRS SEŽANA
ČLANOV SPV

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ga. Gustinčič je podala poročilo
v zvezi obravnave vloge javnega zavoda ZGRS Sežana za imenovanje predstavnika Občine Divača
v navedeni organ za mandatno obdobje 2018-2022, ki so jo člani KMVI obravnavali in sprejeli sklep,
ki ga predlagajo v sprejem Občinskemu svetu.
V nadaljevanju je pojasnila, da je Občinski svet Občine Divača na 1. dopisni seji dne 4.12.2014,
sprejel Sklep, da se v Svet javnega zavoda ZGRS Sežana kot predstavnika Občine Divača za
štiriletno obdobje imenuje GERŽELJ GORAZDA , Senožeče 14/a, 6224 Senožeče.
Mandati v javnih zavodih tečejo drugače kot mandati članov Občinskega sveta (se začnejo in končajo
z drugimi datumi kot mandati Občinskih svetnikov).
Tako mandat članom Sveta javnega zavoda ZGRS Sežana poteče dne 24.3.2017. Glede na to, da je
Občinski svet ob pričetku mandata v Svet zavoda ZGRS Sežana imenoval Gorazda Gerželja in
imenovani soglaša z nadaljnjim imenovanjem v predlagani organ, KMVI predlaga, da se ga ponovno
imenuje za nadaljnje mandatno obdobje.
Člani Občinskega sveta na predlagan sklep niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V Svet javnega zavoda ZGRS Sežana, se kot predstavnika Občine Divača
imenuje GERŽELJ GORAZDA, Senožeče14/A, 6224 Senožeče.
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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 okviru te točke je predsednica KMVI ga. Gustinčič je pojasnila, da je Občina Divača na svoji 19.
redni seji dne 19.10.2017 sprejela Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Divača. Občinska uprava je skladno s sprejetim odlokom dne 15.11.2017 z dopisom
pozvala: vzgojno izobraževalne organizacije Osnovno šolo dr. B. Magajne Divača, Vrtec Sežana,
VDC Koper, CUEV Strunjan, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Policijska uprava Koper, PP
Sežana ter upravljavca cest in strokovnih in poklicnih društev s področja prometne varnosti CPK d.d.
Koper in AMD Divača, naj do 24.11.2017 podajo predloge kandidatov za imenovanje v Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Divača (v nadaljevanju SPV).
Novo sprejeti odlok namreč določa tudi sestavo SPV, v katero se imenuje:1 predstavnika občinske
uprave,1 predstavnika vzgojno izobraževalnih organizacij, 1 predstavnika medobčinskega inšpektorat
in redarstva, 1 predstavnika policije,1 predstavnika upravljavcev cest in drugih izvajalcev ter
strokovnih in poklicnih društev s področja prometne varnosti.
Komisija je obravnavala vse predloge, prispele v razpisanem roku in oblikovala sklep o imenovanju
članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ga predlaga v sprejem Občinskemu
svetu.
Člani sveta na predlagan sklep niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Divača se
imenuje naslednje kandidate: predstavnik Občinske uprave -IZTOK FELICJAN, predstavnik
Vzgojno izobraževalnih organizacij - MIRJAM TRAMPUŽ, predstavnik Medobčinskega
inšpektorata in redarstva - SILVANA ZADEL, predstavnik Policije - JANKO ŠENKINC,
predstavnik Upravljavcev cest in drugih izvajalcev ter strokovnih in poklicnih društev s
področja prometne varnosti - ANTON ŠAJNA.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 10
SKLEPI O PODALJŠANJU NAJEMNIH POGODB
Direktor občinske uprave g. Felicjan je podal obrazložitev k obema predlaganima sklepoma za
podaljšanje najemne pogodbe za neprofitno stanovanje na naslovu: Famlje 3, 6217 Vremski Britof in
Senožeče 82/a, 6224 Senožeče.
Ker sta bili obe stanovanji najemnikoma dodeljeni na podlagi 2. točke 29. člena Pravilnika o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, se lahko le to dodeli samo za določen čas, zato je
potrebno sprejeti sklep o podaljšanju najemnega razmerja oz. sklep o prekinitvi najemnega razmerja.
Predlagana sklepa o podaljšanju najemenih pogodb sta bila članom sveta posredovana v gradivu.
Predhodno ju je obravnaval Odbor za gospodarstvo in okolje in ju potrdil v predlagani vsebini.
Člani sveta na predlagan sklepa niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V predlagani vsebini se sprejme sklep za podaljšanje najemne pogodbe
za neprofitno stanovanje na naslovu Famlje 3, 6217 Vremski Britof in sklep za podaljšanje
najemne pogodbe za neprofitno stanovanje na naslovu Senožeče 82/a, 6224 Senožeče.
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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.

AD 11
POSTAVITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE
g. Felicjan je podal kratko obrazložitev k predlogu sklepa o postavitvi prometne signalizacije
za označitev rezerviranega parkirnega prostora za dostavo na Kolodvorski ulici v Divači.
Predlagan sklep je predhodno obravnaval in potrdil Odbor za gospodarstvo in okolje.
Na seji sveta je potekala krajša razprava, na kar je županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V Divači se postavi prometno signalizacijo za označitev rezerviranega
parkirnega prostora za dostavo na Kolodvorski ulici 3a v Divači med 8. in 16. uro. Za izvedbo
ustrezne prometne označitve, kot je navedeno v 1. točki tega sklepa, se postavi ustrezno prometno
signalizacijo skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni
list RS, št. 99/2015) in sicer - Prepovedana ustavitev in parkiranje 2236, z dopolnilnima tablama
»8h-16h« 4402 in »razen za dostavo« 4602skladno s priloženo grafično prilogo.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
g. Felicjan je podal obrazložitev k predlagani točki v zvezi postavitve prometne signalizacije v Dolnjih
Ležečah. Krajevna skupnost Dolnje Ležeče je podala predlog za postavitev hitrostnih ovir pri
otroškem igrišču v Dolnjih Ležečah ter dodatnih hitrostnih ovirah na cesti LC 062010, odsek 062011
– Divača-Dolnje Ležeče. Predlog je bil predhodno predstavljen na Odboru za gospodarstvo in okolje,
kjer je bil zavrnjen. Predlagana je bila proučitev možnosti o omejitvi hitrosti oz. vzpostavitvi območja
omejene hitrosti 30km/h. K omenjeni točki daje Odbor pobudo, da se tudi v ostalih krajih v občini
Divača preuči možnost postavitve omejitev oz. možnost najema mobilnega radarja.
Zaradi enovitosti označitve in omejevanja hitrosti je smiselno vzpostaviti območje omejene hitrosti
30km/h na celotnem območju Dolnjih Ležeč na levi strani od regionalne ceste R2 405 – DivačaFamlje. Obstoječe prometne znake za območje omejene hitrosti – cona 30km/h na cesti LC 062010,
odsek 062011 - Divača-Dolnje Ležeče, naj bi se odstranilo, ker ne ustrezajo več Pravilniku o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah.
Na seji sveta je o predlaganem sklepu potekala krajša razprava.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Predlagan sklep o postavitvi prometne signalizacije za območje omejene
hitrosti – cona 30km/h na cestah LC 062010, odsek 062011 - Divača-Dolnje Ležeče ter JP
562020, odseki 562021 - R2 405-vas-Dolnje Ležeče 66, 562025 – Dolnje Ležeče-povezava II,
562024 – Dolnje Ležeče-povezava I, 562026 - Dolnje Ležeče 86 in 562027 - Dolnje Ležeče 48, se
zavrne. Predlaga se, da Svet za preventivo v cestnem prometu skupaj s KS Dolnje Ležeče preuči
smotrnost postavitve predlaganih omejitev.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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V okviru te točke je Občinski svet obravnaval predlog dodatnega sklepa podanega s strani Odbora za
finance in Odbora za gospodarstvo in okolje, ki ga je v nadaljevanju županja predlagala v sprejem.
PREDLOG SKLEPA: Soglaša se s postavitvijo 2 cvetličnih korit ali fizično zaporo pri novo
zgrajenem EKO otoku v Divači, na parceli št. 683/54 k.o. Divača zaradi omejitve dostopa do
črpališča kanalizacije.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 12
PODELITEV STAVBNE PRAVICE
g. Felicjan je podal obrazložitev k vlogi podjetja Solis-TR d.o.o, ki je v imenu lastnika objekta
Dvorec Senožeče, podjetja Šin Hua Li d.o.o., Šmartinska cesta 12/a, 1000 Ljubljana, kot pooblaščenec
podal vlogo za podelitev stavbne pravice na parceli št. 3453/5, k.o. 2447 – Senožeče za potrebe
ureditve legalizacije spremembe strehe obstoječega objekta.
Zadevo je predhodno obravnaval Odbor za gospodarstvo in okolje in soglašal s predlaganim sklepom.
Člani Občinskega sveta n predlagan sklep niso imeli pripomb.
Županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Občina Divača podeljuje podjetju Šin Hua Li d.o.o., Šmartinska cesta
12/a, 1000 Ljubljana za parcelo št. 3453/5, k.o. 2447 – Senožeče, stavbno pravico odplačno za
dobo 5 let. Stavbna pravica se podeli za namen ureditve legalizacije spremembe strehe
obstoječega objekta stoječega na parceli št. 1441/2, k.o. 2447 Senožeče.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 13
POROČILO NADZORNEGA ODBORA O IZVEDENEM NADZORU
»PREGLED POSLOVANJA KS DOLNJE LEŽEČE«
Predsednica Nadzornega odbora ga Vesna Maslič je podala kratko obrazložitev k predloženemu
Poročilu o opravljenem nadzoru nad pregledom poslovanja Krajevne skupnosti Dolnje Ležeče za leto
2015 in 2016, ki so ga člani sveta prejeli v gradivu. Iz omenjenega poročila je razvidno, da je KS
Dolnje Ležeče namensko porabila sredstva za delovanje KS, Nadzorni odbor na poslovanje KS
Dolnje Ležeče nima pripomb.
Člani Občinskega sveta so se seznanili s podanim poročilom Nadzornega odbora.

AD 14
POROČILA ODBOROV IN KOMISIJ
Predsedniki posameznih Odborov in Komisij so stališča Odborov in Komisij vezanih na dnevi red 20.
redne seje OS, podali pri posameznih točkah dnevnega reda. Predsednik Odbora za gospodarstvo g.
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Škamperle je predstavil obravnavano 7. točko v okviru Zapisnika odbora za gospodarstvo in okolje z
dne 29.11.2017 - seznanitev z novimi vlogami in sprejetimi sklepi.
Člani Občinskega sveta so se seznanili s predlaganimi sklepi Odbora za gospodarstvo in okolje.

AD 15
POBUDE IN VPRAŠANJA
Na seji Občinskega sveta ni bilo podanih pobud in vprašanj.
Na Odboru za finance, so bile podane naslednje pobude:
 Subič Dobrivoj:
Predlaga preučitev možnosti večkratnega izhajanja (2 mesečnega) občinskega glasila glede na
stroške, ki so v proračunu namenjene za Glasilo in možnost racionalizacije teh stroškov.
 Mirjam Frankovič Franetič:
Predlaga postavitev 3 luči javne razsvetljave (1 ob otroškem igrišču v Gornjih Vremah in 2 ob
otroškem igrišču v Famljah).







 Člani odbora predlagajo:
V zvezi z vlogo Jamarskega društva Divača, naj se čim prej izvede parcelacijo, dopolni se načrt
razpolaganja s stvarnim premoženjem in se predstavnike Jamarskega društva povabi na naslednjo
sejo OS.
Pripravi se informacije o številu vpisanih otrok v Vrtcu Divača, opredeli se stanje otrok v vrtcu in
pripravi se možnost ukrepa, s katerim bi imeli otroci s stalnim bivališčem v občini Divača
prednost vpisa v Vrtec pred ostalimi otroci izven naše občine;
V zvezi prostorske stiske v divaški Osnovni šoli in Vrtcu, se pripravi kompletno študijo za
dodatne prostore obeh omenjenih ustanov – do januarja 2018;
Do sprejetja proračuna Občine Divača za leto 2018, se pripravi – uredi vso dokumentacijo za
prenos lastništva Vaškega doma Škoflje na Agrarno skupnost;
V zvezi rekonstrukcijo divaškega zadružnega doma je potrebno takoj pristopiti k iskanju nove
lokacije za Gasilski dom v Divači;
Predsedujoči je člane odbora seznanil, da mora biti OPN sprejet najkasneje do meseca maja
2018, zato predlaga, da se na prvi naslednji seji konkretno dogovori, kdaj se bo OPN sprejel.

Na Odboru za gospodarstvo in okolje, so bile podane naslednje pobude:







 Subič Dobrivoj:
Zahteva, da je na vseh odborih za gospodarstvo in okolje prisoten direktor občinske uprave.
Predlaga postavitev 2 cvetličnih korit ali fizično zaporo pri novo zgrajenem EKO otoku v Divači,
na parceli št. 683/54 k.o. Divača.
Predlaga, da se pripravi ustrezno gradivo z vsebino »Kaj pomeni sprejetje OPN-ja za določene
projekte v občini (npr. bencinska črpalka, čistilna naprava,…).
Sprašuje v kakšni fazi je dogovor glede zamenjave zemljišč vaški dom Škoflje z zemljišči ceste za
Potok.
Predlaga, da se preuči možnost umestitve gasilskega doma v Divači (ali ostane gasilski dom na isti
lokaciji ali se mu poišče nova lokacija).
Zanima ga, v kakšni fazi je vloga Jamarskega društva Divača glede nakupa parcele pri Divaški
jami.
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 Prelc Martin:
Predlaga, da v kolikor več odborov obravnava točke z enako vsebino, naj se te točke združijo skupaj –
za skupno obravnavo vseh odborov – istočasno.
 Premrl Jernej :
Predlaga, da se uredi pravni status ceste na Vremščico.
Na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je bila podana naslednja pobuda:
 Potokar Matija:
Izpostavil je problem ogrevanja v Zdravstvenem domu v Divači (z novim sistemom ogrevanja ne
dosegajo željenih temperatur).

Dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Divača je bil izčrpan, zato je županja ob 20. 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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