OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Odbor za finance
Divača, 5.3.2018

ZAPISNIK
21. seje Odbora za finance, ki je potekala v ponedeljek, dne 5.3.2018 ob 17.00, v sejni sobi Občine
Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača (skupaj z Odborom za gospodarstvo in okolje).
Prisotni člani Odbora za finance:
- SUBIČ DOBRIVOJ – predsednik odbora,
- ŠKAMPERLE DRAGO – član odbora,
- URŠKA FLORJANČIČ – članica odbora,
- MIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ – članica odbora
Ostali prisotni:
- KARLA JANKOVIČ, PETER BASSIN, TINA VERBIČ – predstavniki LUZ d.d.
- MOJCA HRABAR – predstavnica OIKOS d.o.o.
- MATJAŽ ANDREJAŠIČ – predstavnik EPIK d.o.o.
- NATAŠA MACAROL – občinska uprava,
- ALENKA KOVAČIČ– občinska uprava,
- IZTOK FELICJAN – občinska uprava
- TATJANA CERKVENIK - občinska uprava
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Divača
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja
kmetijstva in podeželja v občini Divača
Usklajen predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača
Letni program javne službe javne razsvetljave v letu 2018
Predlog izdaje soglasja k sofinanciranju izvajanja dodatnih programov v letu
2018 v občini Divača
Izvajanje programov javnih del v letu 2018 v občini Divača
Predlog Lokalnega programa za kulturo Občine Divača za leto 2018
Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača –
postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v občini Divača 1. obravnava
Predlog povrnitve stroškov od doma do OŠ Divača
Pobude in vprašanja

Predsednik Odbora za finance g. Subič je pozdravil vse prisotne. Predlagal je razširitev dnevnega reda
z dodatno točko, uvrščeno pod zaporedno 10. točko dnevnega reda:
»Predlog sklepa za delno oprostitev komunalnega prispevka«.
SKLEP: Člani odbora za finance so soglasno potrdili dnevni red 21. seje Odbora za finance v
predlagani vsebini.
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1. TOČKA
Strokovna služba Občine Divača ga. Nataša Macarol je podala obrazložitev k predlogu Odloka o
spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Divača.
Člani Odbora na predlagano besedilo Odloka niso imeli pripomb.
Sprejet je bil
SKLEP: V predlagani obliki se sprejme Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih
službah v občini Divača in se ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
2. TOČKA
Strokovna služba Občine Divača ga. Nataša Macarol je podala obrazložitev k predloženemu
Pravilniku o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in
podeželja v občini Divača
Člani Odbora na predlagano besedilo Odloka niso imeli pripomb.
Sprejet je bil
SKLEP: V predlagani obliki se sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju
programov društev s področja kmetijstva in podeželja v občini Divača in se ga predlaga v
sprejem Občinskemu svetu.
3. TOČKA
Uvodno obrazložitev k usklajenem predlogu Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Divača, je
podala strokovna služba Občine Divača - Alenka Kovačič. Predstavila je kronologijo postopka
sprejemanja OPN v Občini Divača, postopek usklajevanja OPN ter na kratko preletela vsebino
tekstualnega in grafičnega dela OPN.
V nadaljevanju je Karla Jankovič (LUZ d.d.) podrobneje predstavila ključne poudarke ter bistvene
spremembe, ki jih prinaša OPN.
Mojca Hrabar (Oikos d.o.o.) je člane odbora in občinske svetnike seznanila s procesom priprave
Okoljskega poročila za OPN Občine Divača.
Matjaž Andrejašič (Epik d.o.o.) je predstavil pravne vidike priprave OPN Občine Divača. Poudaril je,
da zaradi obsežnosti dokumenta še vedno ni mogoče izključiti določenih neskladij, ki jih bo pokazala
uporaba dokumenta v praksi. Le-ta bo potrebno odpraviti v spremembah in dopolnitvah prostorskega
akta.
V razpravi so svetniki podali posamezna vprašanja k usklajenemu predlogu OPN Občine Divača.
Zanimalo jih je zlasti:
Dobrivoja Subića je zanimalo ali je pridobljeno gradbeno dovoljenje za novo čistilno napravo v
Divači.
Matjaž Andrejašič je odgovoril, da je vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na Upravno enoto Sežana
(skladno s prehodnimi določbami Odloka o OPN Občine Divača) potrebno oddati pred začetkom
veljavnosti Odloka, to je do 31.5.2018.
Dobrivoj Subić je poudaril, da v kolikor gradbeno dovoljenje za čistilno napravo ne bo pridobljeno
pravočasno, bo zahteval odgovornost (županja, direktor občinske uprave).
Matijo Potokarja je zanimalo ali projekti, za katere se je zavzemal sam kot župan (severna obvozna
cesta, športna, kulturna dvorana, center športne in varne vožnje …) ostajajo v OPN.
Alenka Kovačič je povedala, da je severna obvozna cesta umeščena tudi v nov prostorski akt, centru
športne in varne vožnje pa se je kasnejša politična garnitura odpovedala. Konkretna lokacija za
umestitev športne dvorane v OPN ni določena, mogoče pa bi jo bilo umestiti v namenske rabe SB, CU,
CDi, CDo ali BT, kulturno dvorano pa v namenske rabe
CDk, CDo, CU, CDi ali SB.
Dobrivoja Subića je zanimalo, kje je predvidena nova lokacija za bencinski servis.
Alenka Kovačič je povedala, da je predvideno območje za izgradnjo bencinskega servisa na zemljišču
s parc. št. 1079, k.o. Divača (EUP DI-25). Gradnja bencinskih servisov pa bo mogoča tudi znotraj
gospodarskih con (npr. Krumpak, Risnik).
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Martin Prelc je izpostavil problem vrednotenja kmetijskih zemljišč v občini Divača. Meni, da, da
številna zemljišča, ki so opredeljena kot najboljša kmetijska zemljišča, ne ustrezajo tej kategoriji.
Karla Jankovič je odgovorila, da je določitev najboljših kmetijskih zemljišč, ki je bila izvedena v 80-ih
letih, vezana na lokalne razmere, da pa bo v naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN potrebno na
novo določiti trajno varovana kmetijska zemljišča.
Po zaključeni razpravi je bil sprejet
SKLEP: OPN Občine Divača se sprejme v predlagani vsebini. OPN se sprejme z Odlokom o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača, ki stopi v veljavo z 31.5.2018.
Sprejetje prostorskega akta se pogojuje s pravočasno pripravo projektne dokumentacije in
pridobitvijo ustreznih dovoljen za vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za
izgradnjo nove čistilne naprave v Divači.
4. TOČKA
Strokovna služba občine Divača ga. Alenka Kovačič ja podala obrazložitev k predloženemu gradivu
Letnemu programu javne službe javne razsvetljave v letu 2018, ki so ga člani odbora prejeli v gradivu.
Predlagan program vključuje pripombe občanov, ki jih je predhodno obravnavala občinska Komisija,
imenovana s strani županje v sestavi: Drago Škamperle, Martin Prelc, Alenka Kovačič in Iztok
Felicjan. Komisija je preučila podane pripombe, se do njih opredelila z predhodnim ogledom na terenu
in oblikovala predlog vključitve v program javne razsvetljave.
V razpravi so člani Odbora podali pripombe na cenik določenih postavk, vključenih v predloženi
program javne razsvetljave.
Po zaključeni razpravi, so člani Odbora sprejeli naslednji
SKLEP: Na sejo Občinskega sveta se povabi direktorja Javne razsvetljave, da poda pojasnila na
določena vprašanja svetnikov vezana na cenik predloženega programa.
5. TOČKA
Predsednica Odbora za negospodarstvo ga. Mirjam Frankovič Franetič je podala pregled informacije o
gradivu in podrobno predstavila opisane dodatne programe.
Člani Odbora za finance so podprli sofinanciranje predlaganega programa dodatnih program.
Sprejet je bil
SKLEP: Odbor za finance soglaša s predlogom izdaje soglasja k sofinanciranju izvajanja
dodatnih programov v letu 2018 v občini Divača. Odbor predlaga Občinskemu svetu občine
Divača sprejem predlaganega sklepa.
6. TOČKA
ga. Mirjam Frankovič Franetič je podrobno predstavila program javnih del za leto 2018.
Prisotni so podprli predlagano sofinanciranje predstavljenih programov.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP : Odbor za finance soglaša s predlogom izdaje soglasja programov javnih del v letu 2018
v občini Divača. Odbor predlaga Občinskemu svetu občine Divača sprejem predlaganega
sklepa.
7. TOČKA
Ga. Frankovič Franetič je predstavila gradivo in predlog Lokalnega programa za kulturo občine
Divača za leto 2018. Podala je dane pripombe Odbora za negospodarstvo, na predlagano besedilo
predloženega akta.
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Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP: Odbor za finance soglaša s predlogom Lokalnega programa za kulturo občine Divača
za leto 2018. Odbor predlaga Občinskemu svetu občine Divača sprejem predlaganega sklepa.
8. TOČKA
ga. Frankovič Franetič je podala kratko obrazložitev k predlogu Odloka o uresničevanju javnega
interesa na področju športa v občini Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega programa
športa v občini Divača, ki so ga člani Odbora prejeli v I. obravnavo.
Opozorila je tudi na postopek sprejemanja odloka, vključno z javno razpravo.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP: Odbor za finance se je seznanil s predlogom besedila Odloka o uresničevanju javnega
interesa na področju športa v občini Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega
programa športa v občini Divača v I. obravnavi. Odbor predlaga Občinskemu svetu občine
Divača sprejem predlaganega sklepa.
9. TOČKA
Ga. Frankovič Franetič je podala informacije o gradivu, podrobno je predstavila vlogo vlagateljice.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP: Odbor za
finance soglaša s predlogom povrnitve prevoznih stroškov za
osnovnošolskega otroka za prevoz na poti do šole in domov in predlaga. Odbor predlaga
Občinskemu svetu občine Divača sprejem predlaganega sklepa z dopolnitvijo, da se vključi v
besedilo sklepa obdobje odobritve povrnitve od 1.1.2018 do zaključka šolanja otroka v
podružnični šoli Vreme.
10. TOČKA
g. Felicjan je podal obrazložitev k vlogi podjetja SMT, proizvodnja elektronskih naprav in elektronike
d.o.o. iz Portoroža, za delno oprostitev komunalnega prispevka.
Člani Odbora so po krajši razpravi sprejeli naslednji
SKLEP: Delno se oprosti plačilo komunalnega prispevka za proizvodno halo »P&P Solar« na
parcelah št. 302/195, 302/196,obe k.o. 2460 – Naklo in parc. št. 1705/38, 1705/39, 1708/90,
1705/92, 1705/94, 1705/70, vse k.o. 2451 – Dolnje Ležeče, v višini 70 % izračunanega
komunalnega prispevka oz. 54.895,98 €.
Za objekt mora investitor plačati komunalni prispevek v višini 23.526,85 €.
11. TOČKA
Pobude in predlogi:
- g. Benjamin Škrlj je predlagal ureditev občinske parcele št. 683/30 k.o. Divača za izvedbo
parkirišče.
- ga. Mirjam Frankovič Franetič je podala pobudo o postavitvi doprsnega kipa dr. Bogomirja
Magajne pred njegovo rojstno hiše v Gornjih Vremah.
- ga. Mirjam Frankovič Franetič je predlaga izvedbo izobraževanja v Vremski dolini v zvezi
uporabe defibliratorja.
- g. Dobrivoj Subič je podal informacijo s seje Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana glede
finančnih izkazov poslovanja zavoda v preteklem letu, ki je posloval z 100.000,00 € izgube. Podal
je še informacijo o nakupu rengentskega aparata za slikanje zob za potrebe občanov, ki bo lociran
v prostorih sežanske bolnice.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.
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Zapisala:
Tatjana Cerkvenik, l.r..

Predsednik Odbora za finance :
Dobrivoj Subič, l.r.
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