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Odgovori na pobude in vprašanja
Na 11. redni seji OS, dne 21. 04. 2016 so bila podana naslednja vprašanja in pobude.
Na seji Občinskega sveta so bile podane naslednje pobude:
 g. Dobrivoj Subič je podal informacijo o predvidenem obisku Ministra za
gospodarstvo g. Počivalška v občini Divača, dne 28.6.2016;
 g. Martin Prelc::
 je predlagal, da se Gradbeni odbor za obnovo stavbe vremskega Liva sproti
obvešča o posameznih zadevah;
 izpostavil je vprašanje glede posredovanja obvestila s strani Občinske uprave
Redarski službi v zvezi z reševanjem problematike preraščenih cipresih na poti v
Dolnje Vreme - glede urejanja varne poti.
Pobuda je bila predana v nadaljnje reševanje.
 g. Drago Škamperle: je predlagal sklic seje Občinskega sveta konec meseca maja,
kjer se predstavijo poročila javnih zavodov in podjetij.

Na Odboru za finance so bile podane naslednje pobude:
 g. Subič je predlagal:
- predlagal je revizijo posredovane dokumentacije s strani Občine Divača podjetju
Vahta, v zvezi izdaje določenega soglasja za izvedbo optike Kačiče- Dane- Pared,
zakaj se je postopek izdaje zaprošenega dokumenta tako zavlekel; poročilo o tem
naj se poda na seji Občinskega sveta.
Podjetje Vahta je dne 11.3.2016 (petek) posredovalo prošnjo za soglasje za izvedbo optičnega
dostopovnega omrežja in sklenitev služnosti. Dne 18.3.2016 je bil skladno s predpisi
imenovan skrbnik pravnega posla. Dne 21.3.2016 je bila objavljena na oglasni deski Občine
Divača in internetni strani Občine Divača objavljena namera o ustanovitvi služnosti, ki mora
viseti na oglasni deski vsaj 15 dni. Po izteku roka za sprejem tudi morebitnih drugih prijav je
bil investitor Vahta dne 8.4.2016 pozvan, da pošlje osnutek pogodbe v elektronski obliki.
Sporočena je bila tudi cena služnosti po sklepu OS, ki znaša 1€ na m2. Dne 11.4.2016 je
investitor Vahta sporočil, da cene 1€/m2 ne morejo upoštevati, ker ni v skladu z ZEKom-1. V
telefonskem pogovoru dne 11.4.2016 sam direktor g. Goran Živec pove, da bodo naročili
ustrezno cenitev. Dne 21.4.2016 ob 13.32 je na občino po elektronski pošti prispela cenitev za
služnost in dne 22.4.2016 je bila investitorju poslana pogodba v podpis. Isti dan je bil
investitorju izdan tudi račun, ki ga je plačal dne 13.5.2016, podpisano pogodbo pa je na
Občino vrnil dne 4.5.2016. Po prejemu potrdila o plačilu dne 16.5.2016 je bila pogodba
podpisana še s strani županje in dne 17.5.2016 dostavljena v notarsko pisarno v Sežano.
O tem je bil istočasno telefonsko obveščen g. Živec iz Vahte. Po overitvi pogodbe pri notarju
dne 3.6.2016 je investitor podal predlog za vpis služnosti v Zemljiško knjigo in dostavil
overjen izvod pogodbe na Občino. Dne 8.6.2016 je Okrajno sodišče v Cerknici izdal sklep o
vpisu služnosti.
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-

podal je informacijo o sestanku med predstavniki Občine Divača in podjetjem
Godino, s katerim se je Občina Divača dogovorila za izvedbo določenih del v
zvezi izvedbe III. podhoda in ureditve okolice, problem se kaže v tem, da se
izvajalec glede dogovorjenih del izmika, pismenega dogovora med strankama, pa
se ni sklenilo;

-

predlagal je za postavitev luči javne razsvetljave na otroškem igrišču v Divači

Postavitev luči bo dana v plan za leto 2017.
-

zanima ga postopek izvedbe projekta tržnice v Divači

Se rešuje v sklopu ureditve Kraške ceste v Divači.
-

predlagal je, da se pobudo g. Prelca (da Občina Divača sklene z društvi, ki imajo
sedež in izvajajo dejavnost v občini Divača in imajo z Odločbo pristojnega organa
podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu, neposredno pogodbo za
sofinanciranje dejavnosti, programov, projektov, protokolarnih dogodkov in
nakupa opreme) strokovno pripravi in o njej razpravlja na prihodnji seji Odbora
za finance in na kolegiju županje.

Na podlagi sprejetih predpisov imajo društva s statusom v javnem interesu lahko naslednje
ugodnosti:
- pridobitev donacije iz dela dohodnine v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini
((ZDoh-2), Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 10/08, 78/08, 92/08, 125/08, 20/09, 10/10, 13/10,
43/10, 106/10, 9/11 - ZUKD-1, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12,
52/13 - odl. US, 96/13, 17/14 - ZUOPŽ, 29/14 - odl. US, 50/14, 85/14 - ZUJF-B, 23/15, 55/15,
102/15 - ZUJF-E) in Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije: do 0,5 odstotkov

-

-

dohodnine se lahko nameni za financiranje splošno-koristnih namenov rezidentov, ki
so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje nepridobitnih dejavnosti, in jim
je s posebnim zakonom zaradi opravljanja teh dejavnosti priznan poseben status, ali
določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu;
olajšave za donacije zavezancev v skladu s 66. členom Zakona o dohodnini za
financiranje splošnokoristnih namenov rezidentov, ki so po posebnih predpisih
ustanovljeni za opravljanje nepridobitnih dejavnosti, in jim je s posebnim zakonom
zaradi opravljanja teh dejavnosti priznan poseben status, ali je določeno, da je njihova
dejavnost v javnem interesu;
olajšave za donacije v skladu z 59. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
((ZDDPO-2) Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 110/09 ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15) za financiranje

-

splošno-koristnih namenov rezidentov, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za
opravljanje nepridobitnih dejavnosti, in jim je s posebnim zakonom zaradi opravljanja
teh dejavnosti priznan poseben status, ali je določeno, da je njihova dejavnost v
javnem interesu;
oprostitev davka na dodano vrednost je mogoča na podlagi 42. in 43. člena Zakona o
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/078,
105/09, 27/10,104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14);

-

oprostitev plačila upravne takse omogoča 1. točka 28. člena in 3. točka 24. člena
Zakona o upravnih taksah ((ZUT), Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J);
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-

brezplačno pravno pomoč omogoča 4. točka 10. člena Zakona o brezplačni pravni
pomoči ((ZBPP), Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 15/14 – odl.

-

organiziranje klasičnih iger na srečo je mogoče na podlagi Zakona o igrah na srečo

US in 19/15),
((ZIS), Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14
– ZIN-B) in Uredbe o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki

-

smejo občasno prirejati klasične igre na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje
klasičnih iger na srečo;
zbiranje prostovoljnih prispevkov na podlagi Zakona o varstvu javnega reda in miru
(Uradni list RS, št. 70/06).

36. člen Zakona o društvih ((ZDru-1), Uradni list RS, št. 61/06, 91/08 - odl. US, 58/09, 39/11) je
določil tudi prednosti pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna,
namenjenih društvom. V merilih, s pomočjo katerih se izberejo prejemniki sredstev, se
upošteva status društva v javnem interesu, pri tem pa upoštevanje statusa ne sme presegati 20
odstotkov vrednosti ostalih meril. S posebnim zakonom se lahko določijo tudi druge
prednosti, ki jih društvom daje pridobljeni status.
Za društva in druge organizacije v javnem interesu na področju kulture veljajo ugodnosti na
podlagi 74. in 75. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ((ZUJIK), Uradni
list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 - odl. US, 53/07, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 odl. US, 111/13). Ministrstvo za kulturo lahko odda javno kulturno infrastrukturo v upravljanje

oziroma v uporabo zainteresiranemu društvu v javnem interesu na področju kulture brez
javnega razpisa. Javno kulturno infrastrukturo daje v upravljanje ali v uporabo izvajalcem
kulturnih dejavnosti brezplačno, če prevzamejo obveznost rednega tekočega vzdrževanja.
Na podlagi ZUJIK-a (102. člen) lahko minister izjemoma izda sklep o financiranju
kulturnega projekta iz interventnih sredstev ministrstva, pristojnega za kulturo, brez javnega
poziva oziroma javnega razpisa. V tem primeru se lahko sofinancirajo tisti kulturni projekti,
ki bi izpolnjevali pogoje za prijavo na javni poziv ali javni razpis ministrstva, pristojnega za
kulturo, ali drugih oseb javnega prava na področju kulture, pa prijava zaradi objektivnih
okoliščin, ki niso na strani vlagatelja, ni mogoča, ker je rok za prijavo na razpis že potekel.
Kulturne projekte, za katere vsebinsko ustrezen razpis ni predviden, lahko minister iz
interventnih sredstev podpre le, kadar so utemeljeni z javnim interesom na področju kulture,
kar mora v sklepu posebej obrazložiti.
Komisija za spremembo Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača je
v spremembe in dopolnitve obstoječega akta vnesla določila, ki društvom, ki deluje v javnem
interesu pri kandidaturi na razpisu za podeljevanje sredstev, doprinese večje število točk.
-

podal pobudo o določitvi osebe, ki je pripravljena prevzeti upravljanje z javno
razsvetljavo na igriščih ob šoli;

 ga. Damijana Gustinčič: ob podani pobudi g. Subiča, glede upravljanja javne
razsvetljave igrišč, je opozorila, da zadeva glede prenosa zunanjega stikala za luči še
ni realizirana in ni prenesena v stavbo Vrtca, kot je bilo predhodno dogovorjeno.
Predlagala je, da se zadevo čim prej izvede in se s tem reši dosedanji problem –
ureditev zunanje razsvetljave igrišč.
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 ga. Mirjam Frankovič Franetič:
- predlagala je čimprejšnjo sanacijo cestišča na ovinku za označevalno tablo- znak
Famlje, kjer zaradi nevarnosti prihaja do prometnih nesreč; pobudo naj Občinska
uprava posreduje
Direkciji za ceste in predlaga je popravilo omenjene
označevalne table Famlje, ki je bila ob prometni nesreči poškodovana;
Pobuda je bila posredovana koncesionarju za državno cesto CPK.
- zaradi dotrajanosti ceste pod Vremščico predlaga, da se jo vsaj delno sanira –
nasuje nekaj materiala (od treh mostov do Čebulovce).
Pobuda bo vključena v program izvajanja del. Dela se bodo izvedla v obsegu glede na
razpoložljiva sredstva.

Na Statutarno pravni komisiji so bile podane naslednje pobude:
 g. Prelc Martin: je ponovno pripomnil, da gradivo za posamezne seje odborov in
komisij, prihaja prepozno.

Na Odboru za negospodarstvo so bile podane naslednje pobude:
 Odbor za negospodarstvo: podpira pobudo Čebelarske zveze, da bi Občina družinam
ob rojstvu otoka podarila sadiko medovitega drevesa, ki bi ga potem lahko posadili
doma oziroma odvisno od skupnega dogovora – možnost skupnega sajenja na javnem
prostoru v občini in pobudo predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
Pobudi se sledi. Ob tednu otroka v oktobru bo občina novorojenčkom s stalnim prebivališčem
v občini Divača, rojenimi od 1.1.2016 do 31.8.2016 podarila medovito drevo. Starši se bodo
odločili, ali ga bodo posadili doma ali na skupni parceli, ki jo bo določila Občina Divača.
 Mirjam Frankovič Franetič:
Odbor je seznanila z informacijo glede varne poti v šolo Dolnje Vreme -Vremski
Britof: glede na odločitev vaščanov se upošteva umestitev javne razsvetljave na tej
poti; projekt varne poti se umesti v proračun, obseg sredstev se na ustrezni
proračunski postavki poveča iz 5.000,00 EUR na 30. 000 EUR.
 Benjamin Škrlj:
Odbor je seznanil z informacijo, da so vaščani Kačič na KS Divača podali pobudo,
da je nujno potrebno pristopiti k urejanju (nadzoru) prometne varnosti na območju
vasi, saj skozi Kačiče vozniki v večini nenadzorovano večajo hitrosti vožnje. Pobuda je
bila poslana na Občino; dogovorjeno je bilo, da medobčinska redarska služba postavi
merjenja hitrosti, na cesti Rodik – Kozina naj bi se postavilo opozorilno tablo in
grbino.
Postavljena je bila merilna tabla. Izvajajo se redne meritve hitrosti z radarjem.
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Na Odboru za gospodarstvo iu okoHe SO bile podaue uasleduje pobude:

> da se pripravi popis pripravljenih projektov in predstavi na Odboru za g~spodarstvo
in okolje oziroma na seji ObCinskega sveta;

>

da se pripravi in predstavi projekte za naprej, za kandidiranje na razpise;

Predstavljeno na seji.

> i upanji se predlaga, da imenuje podi upana za gradbene zadeve, stem bi razbremenili
delo i upanje in pripomogli k veejemu ywdzoru nad izvajanjem del.

Na 12. redui seji OS, due 9. 5. 2016 ui bilo podauih uobeuih vprasauj ali pobud.
Na 5. dopisui seji OS, due 30.05.2016 ui bilo podauih uobeuih vprasauj ali pobud.

Direktor Obcinske uprave
ObCine Divaca
Iztok Felic~' univ.dipl.in~.el., Mep

-----
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