OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Odbor za finance
Divača, 27.5.2015

ZAPISN IK
5. seje Odbora za finance, ki je potekala v sredo, dne 27.5.2015 ob 19. 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
ROMANA DERENČIN – višja svetovalka za družbene dejavnosti
NATAŠA MACAROL – višja svetovalka za turizem in kmetijstvo
RADICA SLAVKOVIČ – ravnateljica Vrtca Sežana
PETRA GOMBAČ- predstavnica Kraškega vodovoda Sežana
PETER FABIANI – direktor Kraškega vodovoda Sežana
TATJANA CERKVENIK – zapisničarka
DNEVNI RED :
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje odbora
2. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2014
3. Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Divača (II. obravnava)
4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v
Občini Divača
5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v
širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača
6. Seznanitev s predlogom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in pripombami Občin
Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana ter Zdravstvenega doma Sežana na osnutek
navedenega Pravilnika
7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v občini Divača
8. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v občini Divača v
obdobju 2014-2020
9. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v
občini Divača
10. Uskladitev sklepa o oblikovanju najemnin za stavbna in kmetijska zemljišča v lasti Občine Divača
11. Predlog Sporazuma o vzpostavitvi Geoparka na območju Matičnega Krasa
12. Predlog Sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo, oddaje in čiščenja odpadnih vod in storitev
povezanih z nepretočnimi in pretočnimi greznicami ter MKČN v občini Divača na podlagi
Elaboratov Kraškega vodovoda Sežana
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13. Predlog izdaje soglasja k številu in vrsti oddelkov, vrsti programov, določitvi poslovnega časa,
sistemizaciji delovnih mest v javnemu Vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana v šolskem
letu 2015/2016
14. Seznanitev z predlogom Strategije JZ Kraške lekarne in Načrtu razvoja 2015-2020
15. Predlog izdaje soglasja k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
kot socialne oskrbe na domu v občini Divača
16. Vprašanja in pobude
Predsednik odbora g. Subič je pozdravil prisotne, ugotovil je sklepčnost in v nadaljevanju je predlagal
potrditev predloženega dnevnega reda .
Člani odbora na predlagan dnevni red 5. seje Odbora za finance niso imeli pripomb.
Sprejet je bil
SKLEP: V predlagani vsebini je bil sprejet dnevni red 5. seje Odbora za finance .
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 4. seje Odbora za finance v zapisani vsebini.
2. TOČKA
Strokovna služba Občine Divača ga. Pavlovčič je predstavila Zaključni račun proračuna Občine Divača
za leto 2014. V nadaljevanju je podala odgovor na podano vprašanje svetnika g. Prelca, posredovano
na predhodni seji Odbora za gospodarstvo in okolje (v zvezi z proračunsko postavko redno vzdrževanje
lokalnih cest- stroški zimske službe in proračunsko postavko sredstva za razpolaganje s premoženjem
občine in KS - stroški električne energije).
V razpravi so člani Odbora predlagali, da se v prihodnje izvaja nadzor nad koncesionarji v občini
Divača, pri vseh izvedbah koncesijskih del, naj se vodi evidenca naročenega in opravljenega dela.
SKLEP: Odbor za finance se je seznanil z Zaključnim računom proračuna Občine Divača za leto
2014 in ga predlaga v potrditev Občinskemu svetu.
3. TOČKA
Uvodno obrazložitev k predlaganemu besedilu Odloka o javnem redu in miru v Občini Divača, ki je
podan v II. obravnavo, je podala strokovna služba Občine ga. Pavlovčič. Predlagan odlok je bil podan
v javno razpravo, obravnavan je bil že na seji Odbora za gospodarstvo in okolje, ki je potekala
prejšnjega dne, kjer so bile podane določene pripombe in tudi pisni predlogi za dopolnitev Odloka ki jih
bo Občinska uprava preučila, se do njih opredelila in svetnikom posredovala do seje občinskega sveta.
Pred sejo sveta se bo še enkrat sestala Statutarno pravna komisija in predlagan Odlok še enkrat
obravnavala vključno podanimi pripombami.
SKLEP: Odbor za finance se je seznanil z Odlokom o javnem redu in miru v Občini Divača v II.
obravnavi in ga predlaga v nadaljnjo obravnavo ter v sprejem Občinskemu svetu.
4. TOČKA
Strokovna služba Občine Divača ga. Derenčin je podala kratko obrazložitev k predlogu Odloka o
spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača. Glede na
priporočilo Računskega sodišča se je pripravilo spremembo predlaganega akta. Bistvena sprememba
med starim in novim Odlokom je v podpisovanju sklepov in pogodbe, ki jo podpiše župan, za
podpisovanje sklepov pa lahko pooblasti nekoga drugega.
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Sprejet je bil
SKLEP: Odbor za finance se je seznanil z predlogom Odloka o spremembah Odloka o uresničevanju
javnega interesa na področju športa v Občini Divača in ga predlaga v nadaljnjo obravnavo in
sprejem Občinskemu svetu.
ga. Derenčin, je podala še informacijo z udeležbe na konferenci »Enakost spolov - mislimo globalno,
delujmo lokalno«, ki je potekala v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, 27. maja 2015, na kar je Odbor
je sprejela naslednji
Sprejet je bil
SKLEP: V vseh občinskih aktih, ki so predloženi v obravnavo Občinskemu svetu, se doda besedilo:
»Uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški
spol«.
Obrazložitev: Besedilo je oblikovano na podlagi določil Zakona o enakih možnostih žensk in moških
(ZEMŽM) in Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO). Zakona določata
dosledno uporabo izrazov, ki se nanašajo na osebe v ženski ali moški slovnični obliki.
5. TOČKA
Strokovna služba Občine Divača ga. Derenčin je podala kratko obrazložitev k predlogu Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso
predmet drugih razpisov v Občini Divača. Opozorila je na tiskarsko napako v 9. členu Pravilnika, kjer
se črta besedilo 6. točke in v 7. členu se doda besedo »pritožbe«.
Sprejet je bil
SKLEP: Odbor za finance se je seznanil z predlogom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v
Občini Divača in ga z predlagano spremembo besedila, predlaga v nadaljnjo obravnavo in sprejem
Občinskemu svetu.
6. TOČKA
ga. Derenčin je prisotne seznanila z predlogom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in
pripombami Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana ter Zdravstvenega doma Sežana na
osnutek navedenega Pravilnika.
V nadaljevanju je svetnik g. Subič kot predstavnik Občine Divača v JZ Zdravstveni dom Sežana, podal
svoje mnenje. Predlagal je, da Občina doseže dogovor z JZ Zdravstveni dom Sežana in JZ Kraške
lekarne Ilirska Bistrica, da bo v času dežurnega zdravnika v Sežani, delovala tudi Lekarna v Sežani.
SKLEP: Odbor za finance soglaša z predlogom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in
pripombami Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana ter Zdravstvenega doma Sežana na
osnutek navedenega Pravilnika in ga predlaga v nadaljnjo obravnavo in sprejem Občinskemu svetu.
7. TOČKA
Strokovna služba Občine Divača ga. Pavlovčič je podala kratko obrazložitev Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača, kjer gre predvsem za
uskladitev pripombe, ki jo je na predlagan akt podalo Računsko sodišče. Pojasnila je, da se bo
naknadno - do seje sveta pripravilo in svetnikom posredovalo gradivo s označenim spremenjenim
besedilom.
Predsednica SPK ga. Urška Florjančič je podala informacijo SPK, ki je zadevo predhodno obravnavala
in predlagala, da se preveri in uskladi besedilo 1. člena Pravilnika.
Sprejet je bil
SKLEP: Odbor za finance se je seznanil z predlaganim aktom, soglaša z predlaganimi spremembami
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača in podanim mnenjem SPK.
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8. TOČKA
Strokovna služba Občine Divača ga. Macarol je pripravila predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika
o spodbujanju zaposlovanja v občini Divača v obdobju 2014-2020 in prisotnim podala obrazložitev
vključenih sprememb.
Sprejet je bil
SKLEP: Odbor za finance soglaša z predlaganim besedilom Pravilnika o spremembi Pravilnika o
spodbujanju zaposlovanja v občini Divača v obdobju 2014-2020 ter ga predlaga v sprejem
Občinskemu svetu.
9. TOČKA
ga. Macarol je podala obrazložitev predloga Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja
kmetijstva in podeželja v občini Divača.
Sprejet je bil
SKLEP: Odbor za finance soglaša z predlogom Pravilnika o sofinanciranju programov društev s
področja kmetijstva in podeželja v občini Divača in ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
10. TOČKA
Občinska uprava je pripravila popravke, ki so potrebni za uskladitev 2. in 5. člena Sklepa o oblikovanju
najemnin za stavbna in kmetijska zemljišča v lasti občine Divača.
V razpravi so člani Odbora predlagali, da se sklep v predlagani obliki sprejme, vendar se njegova
veljavnost omeji s koncem koledarskega leta. Za leto 2016 se pripravi nov sklep, v katerem se vrednosti
pod točko I. in II. v 4. členu sklepa znižajo (predvidoma na 3% cene stavbnega zemljišča/m²).
Sprejet je bil
SKLEP: Odbor potrdi predlog Sklepa o oblikovanju najemnin za stavbna in kmetijska zemljišča v lasti
občine Divača s popravkom, da se njegova veljavnost izteče s koncem koledarskega leta.
11. TOČKA
Krajšo obrazložitev k predloženemu aktu Sporazumu o vzpostavitvi Geoparka na območju Matičnega
Krasa, je podala strokovna služba Občine Divača ga. Macarol. Pri Geoparku gre za nadaljevanje
zadeve Kras Karso. Predlagan dokument je predhodno obravnaval Odbor za gospodarstvo in okolje kjer
je bil podan predlog o pridobitvi podatkov razdelitve stroškov na posamezne občine vključene v
naveden projekt.
V razpravi je članica odbora ga. Gustinčič opozorila na določila 4. člena Sporazuma, v razmišljanje je
podala smiselnost pristopa Občine Divača k navedenemu projektu, v smislu pridobitve za Občina
Divača v primerjavi z deležem sofinanciranja.
ga. Macarol je pojasnila, da podpis predloženega Sporazuma ne določa finančnih obveznosti občine.
Sprejet je bil
SKLEP: Odbor se je seznanil z predlogom
Matičnega Krasa.

Sporazuma o vzpostavitvi Geoparka na območju

12. TOČKA
Predstavnika KVS d.d. Sežana – direktor Peter Fabiani in Petra Gombač sta članom odbora predstavila
izračun cen iz Elaborata za oblikovanje cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda in storitev povezanih z
nepretočnimi in pretočnimi greznicami ter MKČN v občini Divača in iz Elaborata o oblikovanju cen
oskrbe s pitno vodo v občini Divača, ki jih mora izvajalec javne gospodarske službe v skladu s 5. členom
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja izračunati in predložiti v obliki Elaborata občinskemu svetu vsako leto v potrditev.
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Po daljši razpravi je bil sprejet
SKLEP: Člani odbora so se seznanili z predloženima Elaboratoma. Menili so da bi bilo potrebno
navedene cene storitev dvigniti, toda to bi se moralo narediti postopoma.
Predlagajo, da se točko umakne z dnevnega reda 6. Redne seje OS.
Predlagajo, da Kraški vodovod Sežana pripravi izračune za povišanje cen 30% in 50 % in se bo na eni
izmed prihodnjih sej o tem odločalo. Kraškemu vodovodu Sežana predlagajo pripravo vizije malih
čistilnih naprav.
13. TOČKA
Ravnateljica Vrtca Sežana ga. Slavkovič je podala obrazložitev k predlogu izdaje soglasja k številu in
vrsti oddelkov, vrsti programov, določitvi poslovnega časa, sistemizaciji delovnih mest v javnemu
Vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2015/2016.
Člani Odbora na predlagan dokument niso imeli pripomb.
Sprejet je bil
SKLEP: Odbor za finance je sprejel Sklep o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov, vrsti
programov, določitvi poslovnega časa, sistemizaciji delovnih mest v javnemu Vzgojnoizobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2015/2016, v predlagani vsebini .
14. TOČKA
ga. Derenčin je podala uvodno obrazložitev k seznanitvi predloga Strategije JZ Kraške lekarne in
Načrta razvoja 2015-2020.
V nadaljevanju je županja pojasnila, da je bilo na kolegiju županov sprejeto stališče, da se podpre
predlog Kraških lekarn Ilirska Bistrica glede širitve dejavnosti zavoda, ne podpira pa se predloga
zavoda za nakup nepremičnin.
Sprejet je bil
SKLEP: Odbor za finance se je seznanil z predlaganim dokumentom in sprejel predlagan sklep v
okviru 1. in 3. točke, v okviru 2. točke pa je sprejel naslednje besedilo:
»Občinski svet občine Divača izdaja Javnemu zavodu Kraške lekarne Ilirska Bistrica soglasje k
razširitvi dejavnosti s predvidenim odprtjem nove lekarniške enote v Postojni, Sežani in Ilirski Bistrici
v obdobju od leta 2015 do 20120 (vloga Javnega zavoda št. 522/2015 z dne 27. 3. 2015).«
15. TOČKA
ga. Derenčin je podala kratko obrazložitev k predlogu Sklepa o izdaji soglasja k ceni za izvajanje
socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača.
Na predlagan sklep, člani Odbora niso imeli pripomb.
Sprejet je bil
SKLEP: Odbor za finance izdaja soglasje k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve »Pomoč
družini na domu« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača.
16. TOČKA
Vprašanja in pobude :
 ga.Mirjam Frankovič Franetič:
- opozorila na nevarnost pri propadanju strehe na stavbi v »Dragi« v Vremski dolini, kjer živi
družina Mikolj in v kateri je vodni muzej; predlagala je nujno sanacijo strehe omenjenega
objekta;
- glede zapuščenih grobov na pokopališču v Vremah, je predlagala, da koncesionar očisti
zapuščene grobove.
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g. Dobrivoj Subič:
podal je informacijo o sprejetem Sklepu na Odboru za gospodarstvo in okolje,o podaji
negativnega mnenja o umestitvi hitre proge Sežana- Divača;
ponovno opozoril na nujne ukrepe oziroma sanacijo ČN v Divači - glede preprečevanja širjenja
neprijetnega vonja, predlaga da se v jesenskem času z predstavniki Kraškega vodovoda pristopi
k izdelavi študije o sanaciji obstoječe oziroma izgradnji nove ČN v Divači ter pripravi ponudbe
za male ČN v občini Divača
opozoril na katastrofalno stanje odseka državne ceste Divača – Ribnica, Občinska uprava naj
pozove Direkcijo RS za ceste , da omenjeno cest sanira, ker v stanju kakršnem je predstavlja
veliko nevarnost prometa;
predlaga, da se pripravi ukrepe - omejitve za zmanjšanje obremenitve transportnega prometa po
cesti skozi Vremsko dolino.

S000eja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:

Predsednik odbora:

DOBRIVOJ SUBIĆ, l.r.

TATJANA CERKVENIK, l.r
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