OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Odbor za finance
Divača, 3.12.2015

ZAPISN IK
8. seje Odbora za finance, ki je potekala v četrtek, dne 3.12.2015 ob 18.15 uri, v prostorih Občine
Divača, Kolodvorska ul. 3/a.
Prisotni člani odbora:
DOBRIVOJ SUBIĆ
DAMIJANA GUSTINČIČ
MIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ
URŠKA FLORJANČIČ
DRAGO ŠKAMPERLE
Ostali prisotni:
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN – županja Občine Divača
VESNA PAVLOVČIČ – višja svetovalka za proračun in finance
NATAŠA MACAROL – višja svetovalka gospodarstvo
ZDENKA HREŠČAK – višja svetovalka za razvoj in investicije
ALENKA KOVAČIČ – višja svetovalka za okolje in prostor
NATAŠA MATEVLJIČ – direktorica Razvojnega centra Divača
TATJANA CERKVENIK – zapisničarka

DNEVNI RED :
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje odbora
2. Predlog proračuna Občine Divača za leto 2016
3. Potrditev investicij vključenih v predlog proračuna Občine Divača za leto 2016
4. Odlok o spremembi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
5. Cene storitev oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in storitev
povezanih z nepretočnimi in pretočnimi greznicami ter MKČN v Občini Divača
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe »Ravnanje s komunalnimi odpadki« v Občinah
Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača
7. Potrditev Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje
generacije v občini Divača
8. Podaljšanje najemne pogodbe za izredno dodeljeno neprofitno stanovanje na naslovu Ulica
Albina Dujca 6, Divača
9. Vprašanja in pobude
Predsednik odbora g. Subič je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost. V nadaljevanju je predlagal
razširitev predloženega dnevnega reda z dodatno uvrščeno točko pod zaporedno 9. točko:
»Predlog za uvrstitev spomenika Gregorja Žiberne za spomenik občinskega pomena«.
Člani odbora na predlagan dnevni red niso imeli pripomb.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP: V predlagani, razširjeni vsebini se sprejme dnevni red 8. seje Odbora za finance .
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1. TOČKA
Predsednik Odbora je predlagal potrditev zapisnika prejšnje seje odbora.
Na predlagan zapisnik ni bilo pripomb.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP: Potrdi se zapisnik 7. seje Odbora za finance v zapisani vsebini.
2. TOČKA
Strokovna služba Občine Divača ga. Pavlovčič je članom predstavila predlog proračuna Občine
Divača za leto 2016. Posamezne proračunske postavke so bile podrobneje obrazložene.
S strani članov odbora za finance so bile podate pripombe:
- PP 020006 Nakup opreme za delovanje Nadzornega odbora – 1.700 EUR se črtna,
- PP 040025 Sofinanciranje prireditev ob državnih praznikih se zniža za 2.000 EUR se zniža za
2.000 EUR in znaša 2.000 EUR,
- PP 043001 Pisarniški in splošni material, 043002 Energija, voda, ogrevanje, komunalne
storitve, komunikacije, 043003 Tekoče vzdrževanje (zavarovanje, tekoče vzdrž. opreme, …) in
043004 Drugi operativni odhodki se združijo v eno proračunsko postavko
- PP 130132 Podporni zid pod cesto v vasi Brežec – postavka se zniža za 20.000 EUR in znaša
22.500 EUR,
- PP 130136 Ureditev varne poti Famlje – Vr. Britof, se preimenuje v »Ureditev varne poti
Dolnje Vreme – Vr. Britof«,
- PP 130137 Ureditev kolesarske poti se zniža za 3.000 EUR,
- PP 130352 Prometna signalizacija – postavka se zniža za 8.000 EUR,
- PP 130353 Parkirišče za kamperje – ureditev – delež občine naj znaša samo 10.000 EUR (sedaj
znaša 36.121 EUR),
- PP 140324 Projekt »PEPINA ZGODBA« - 4.000 EUR se črta,
- PP 14030504 Sredstva za delovanje turističnih društev – postavka se poviša za 8.000 EUR za ta
znesek se zniža PP 18030304 Sredstva za delovanje turističnih društev,
- PP 14030802 Razvojni center Divača – sred. za muzej in ŠH – postavka se iz 40.780 EUR zniža
na 36.000 EUR,
- PP 14030805 Razvojni center Divača – sred. za premoženje v upravljanju – postavka se iz
42.350 EUR zniža na 38.000 EUR,
- PP 140310 Urejanje poti po Divaški jami – postavka se poviša za 1.000 EUR, za ta znesek se
zniža PP 140312 Sredstva za promocijo in razvoj turizma v občini Divača,
- PP 140333 ''Magajnova pot'' – vzdrževanje – postavka se poviša iz 2.300 EUR na 4.000 EUR,
- PP 160348 Vodovod Kačiče (ob železnici) – 5.000 EUR se črta,
- Doda se nova PP »Igrišče v Vremah«,
- PP 170202 Energetska sanacija zdravstvenega doma Divača in PP 190316 Energetska sanacija
POŠ Vreme – potrebno preveriti višino stroškov projektne dokumentacije,
- PP 180206 Obnova cerkva – postavka se poviša na 10.000 EUR,
- PP 180408 Sofin. programov, ki niso predmet drugih razpisov – sredstva se znižajo za 2.000
EUR, nova višina sredstev 8.000 EUR.
Člani odbora so se strinjali, da se upošteva pripomba odbora za gospodarstvo, da se PP 110004 Redno
vzdrževanje gozdnih cest poviša za 10.000,00 EUR.
Zaradi zagotovitve uravnoteženosti proračuna se sredstva prerazporedi na PP 140205 Sredstva za
projekte in na PP 130356 Ureditev cest in odvodnjavanja v Občini Divača.
SKLEP: Odbor je obravnaval predlog proračuna Občine Divača za leto 2016 in ga s sprejetimi
pripombami predlaga v sprejem Občinskemu svetu.

2

3. TOČKA
Strokovna služba Občine ga. Hreščak je pojasnila potrebo po potrditvi predvidenih investicij vključenih
v proračun Občine Divača za leto 2016, s posebnim sklepom, za vsako investicijo posebej, zaradi same
prijave določene investicije na posamezne razpise.
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP: Odbor za finance se je seznanil z potekom investicij vključenih v predlog proračuna Občine
Divača za leto 2016. Po sprejetju proračuna Občine Divača za leto 2016, se bo potrdilo in opredelilo
do investicij predvidenih v letu 2016.
4. TOČKA
Strokovna služba Občine Divača ga. Kovačič je podala obrazložitev k besedilu predloženega Odloka o
spremembi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
Spremembe in dopolnitve Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača se nanašajo na
nekatere spremenjene naloge KS, ki so določene v Prilogi 1, Prilogi 2 in Prilogi 3. Pobuda za
spremembo Odloka je bila podana s strani KS Dolnje Ležeče, nato pa so bili k oddaji predlogov pozvani
tudi predsedniki ostalih KS v Občini Divača. Pobude, ki se nanašajo na spremembe v upravljanju z
nekaterimi nepremičninami: objekti, javnimi površinami in nekategoriziranimi cestami so podale vse
krajevne skupnosti, z izjemo KS Barka. KS Vreme pa je svojo pobudo naknadno umaknila.
Glede na to, da so bili predlogi za spremembe in dopolnitve seznamov, v katerih so navedene
nepremičnine, ki jih imajo v upravljanju KS, podani na pobudo predsednikov KS v Občini Divača, se
predlaga sprejem sprememb in dopolnitev Odloka v predlagani obliki.
Člani Odbora za finance na predlagane spremembe besedila odloka niso imeli pripomb.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP: Člani Odbora za finance soglašajo s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača v predlagani obliki in ga predlagajo v
nadaljnjo obravnavo in v sprejem Občinskemu svetu.
5. TOČKA
Strokovna služba Občine ga. Hreščak je podala obrazložitev k predlogu povišanju Cene storitev oskrbe
s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in
pretočnimi greznicami ter MKČN v Občini Divača
Po krajši razpravi, je bil soglasno sprejet
SKLEP: Člani Odbora za finance soglašajo s predlaganim gradivom, glede potrditve predlaganih cen
predlagajo potrditev na januarski seji v letu 2016, po predhodnem skupnem sestanku s predstavniki
čistilnih naprava in selitev divaške čistilne naprave.
6. TOČKA
Strokovna služba Občine ga. Nataša Macarol je predstavila Elaborat o oblikovanju cen storitev javne
službe »Ravnanje s komunalnimi odpadki« v Občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača, ki so ga
člani Odbora prejeli v gradivu. Pojasnila je vse novosti in spremembe metodologije, kot to določa nova
zakonodaja(MEDO).
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Odbor za finance potrjuje Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen in Divača, št. IT/4896-15.
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7. TOČKA
Člani Odbora za finance so obravnavali predlog Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Divača.
Pisno obrazložitev k predloženemu aktu je pripravila strokovna služba Občine Divača ga. Terčič.
V letu 2016 naj bi bil objavljen razpis za sofinanciranje izgradnje odprtih širokopasovnih omrežij.
Osnova za umestitev investicije v NRP je izdelan načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja.
Podjetje Eurocon d.o.o. iz Ljubljane je izdelalo Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Divača (v nadaljevanju: Načrt razvoja), kjer so
opisane potrebe prebivalcev in gospodarstva. Opisani so tudi različni načini financiranja izgradnje
omrežja.
Podjetje Eurocon d.o.o. se je z izjavo obvezalo, da bo načrt razvoja po potrebi prilagodilo razpisnim
pogojem, ko bodo ti objavljeni. Razpisni pogoji trenutno niso znani. V primeru spremembe Načrta
razvoja Občinski svet sprejme samo potrditev novelacije načrta razvoja.
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP: Odbor za finance potrjuje Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij naslednje generacije v občini Divača, v predlagani obliki, ki ga je izdelalo podjetje
Eurocon d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, datum: 13.11.2015 in ga predlaga v potrditev
Občinskemu svetu.
8. TOČKA
V zvezi z vlogo Sivčev Gorana za podaljšanje najemne pogodbe za neprofitno stanovanje na naslovu
Ulica Albina Dujca 6 Divača, in podane obrazložitve strokovne službe Občine Divača ga. Macarol, v
zvezi z predloženim sklepom, je bil soglasno prejet
SKLEP: Odbor za finance soglaša, da se Sivčev Goranu podaljša najemna pogodba za neprofitno
najemno stanovanje na naslovu Albina Dujca 6, do 31.12.2016. Z imenovanim se sklene aneks k
najemni pogodbi št. 352-0011/2008-6 z dne 24.12.2008.

9. TOČKA
Strokovna služba Občine ga. Macarol je podala kratko obrazložitev k predlogu sklepa za uvrstitev
spomenika Gregorja Žiberne za spomenik »občinskega pomena«. Občina Divača je že v preteklem letu
uredila spominsko obeležje na grobnem polju Gregorja Žiberne ( pomemben divaški jamar in avtor
knjige Divaški prag). Ker imenovani nima svojcev, ki bi skrbeli za spominsko obeležje in plačevali
najemnino grobnega polja, se predlaga sprejem predloženega sklepa.
Člani Odbora so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Odbor za finance soglaša, da se spomenik Gregorja Žiberne določi za spomenik »občinskega
pomena«.
10. TOČKA
Vprašanja in pobude:
g. Dobrivoj Subič:
 do seje Občinskega sveta želi pridobiti podatek o številu opravljenih nadzorov posameznih
investicij v občini Divača v letu 2015 in, koliko proračunskih sredstev je bilo porabljenih v ta
namen;
 kako poteka zadeva v zvezi reševanja problematike »Standom«.
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ga. Županja :
 V razmislek je podala predlog o iskanju primerne lokacije za začasno ureditev dveh bivalnih
prostorov v Divači.

Seja je bila zaključena ob 21.30.

Zapisala:
TATJANA CERKVENIK, l.r

Predsednik odbora:
DOBRIVOJ SUBIĆ, l.r.
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