OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
ODBOR ZA GOSPODARSTVO
IN OKOLJE

Datum, 27.05.2015
ZAPISNIK
4. seje Odbora za gospodarstvo in okolje, ki je bila v torek, 26.05.2015 v prostorih
občine Divača, z začetkom ob 19:00 uri.

PRISOTNI NA ODBORU:
- ŠKAMPERLE DRAGO – predsednik odbora,
- PREMRL JERNEJ – član odbora,
- PRELC MARTIN – član odbora,
- SUBIČ DOBRIVOJ – član odbora,
- FRANETIČ ALEŠ – član odbora,
- ALENKA TROBEC LUKIN – občinska uprava,
- VESNA PAVLOVČIČ – občinska uprava,
- IZTOK FELICJAN – v.d. direktor občinske uprave,
- ZDENKA HREŠČAK – občinska uprava,
- ALENKA KOVAČIČ – občinska uprava,
- NATAŠA MACAROL – občinska uprava,
- KATJA FEDRIGO –predstavnica občine Sežana (poročevalec za Geopark),
- IZTOK BANDELJ – direktor KSP d.d. Sežana,
- VLASTA KUKANJA – predstavnica KSP d.d. Sežana,
- PETRA GOMBAČ – predstavnica Kraškega vodovoda d.o.o. Sežana,
- PETER FABIANI – direktor Kraškega vodovoda d.o.o. Sežana,
- KRISTA GOMBAČ – prisotna kot občan občine Divača

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 PRAVILNIKA O SPREMEMBI PRAVILNIKA O SPODBUJANJU
ZAPOSLOVANJA V OBČINI DIVAČA V OBDOBJU 2014-2020 (SKRAJŠANI
POSTOPEK),
5. PREDLOG PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV DRUŠTEV S
PODROČJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI DIVAČA (SKRAJŠANI
POSTOPEK),
6. PREDLOG SPORAZUMA O VZPOSTAVITVI GEOPARKA NA OBMOČJU
MATIČNEGA KRASA,
7. 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
8. PODAJA MNENJA K OSNUTKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA
NOVO ŽELEZNIŠKO PROGO TRST-DIVAČA-SLOVENSKI

-

9. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM KONCESIONARJA KSP D.D. SEŽANA O
POSLOVANJU IN IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE:
»zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v občini Divača za leto 2014«,
»urejanje in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje pogrebnih storitev v občini
Divača za leto 2014«,
»Elaborat oblikovanja cen ravnanja z komunalnimi odpadki«.
10. PREDLOGI IN POBUDE

Člani odbora so k zgoraj predlaganemu dnevnemu redu dodali novo točko ter v celoti
spremenili vrstni red posameznih točk dnevnega reda. Popravljen in dopolnjen
dnevni red 4. seje odbora se glasi:

-

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE ODBORA,
2. PODAJA MNENJA K OSNUTKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA
NOVO ŽELEZNIŠKO PROGO TRST-DIVAČA-SLOVENSKI,
3. USKLADITEV SKLEPA O OBLIKOVANJU NAJEMNIN ZA STAVBNA IN
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V LASTI OBČINE DIVAČA in OBRAVNAVA NOVIH
VLOG (premoženjsko-pravne zadeve),
4. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DIVAČA ZA LETO 2014,
5. PREDLOG ODLOKA O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI DIVAČA (II.
OBRAVNAVA),
6. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM KONCESIONARJA KSP D.D. SEŽANA O
POSLOVANJU IN IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE:
»zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v občini Divača za leto 2014«,
»urejanje in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje pogrebnih storitev v občini
Divača za leto 2014«,
»Elaborat oblikovanja cen ravnanja z komunalnimi odpadki«.
7. PREDLOG SPORAZUMA O VZPOSTAVITVI GEOPARKA NA OBMOČJU
MATIČNEGA KRASA,
8. 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
9. PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBI PRAVILNIKA O SPODBUJANJU
ZAPOSLOVANJA V OBČINI DIVAČA V OBDOBJU 2014-2020 (SKRAJŠANI
POSTOPEK),
10. PREDLOG PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV DRUŠTEV S
PODROČJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI DIVAČA (SKRAJŠANI
POSTOPEK),
11. POBUDE IN PREDLOGI.

Člani odbora za gospodarstvo in okolje so soglasno potrdili na novo oblikovan dnevni
red 4. seje odbora.
AD1)
Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje odbora. Član odbora Dobrivoj S. je
opozoril na napako v 3. odstavku 4. točke prejšnje seje in sicer pravilna dikcija
predloga, ki ga je podal svetnik Dobrivoj S. se glasi:
»Dobrivoj Subič je predlagal, da se začne preučevati možnost, da bi se oddelek
Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan preselil v staro šolo. Preučiti je
potrebno njihove potrebe po kvadraturi ter dostopnost in opremljenost prostorov.«.

AD2)
Alenka Kovačič predstavi predlog mnenja k osnutku državnega prostorskega načrta
za novo železniško progo Trst–Divača - slovenski del odseka, ki ga je skladno s
pripombami podanimi v sklopu javne obravnave osnutka predmetnega DPN pripravila
občinska uprava občine Divača.
Po krajši razpravi člani odbora za gospodarstvo in okolje k zgornji točki dnevnega
reda sprejmejo naslednji
SKLEP: K osnutku državnega prostorskega načrta za novo železniško progo
Trst–Divača - slovenski del odseka se izda negativno mnenje.
Potek hitre železniške Proge v smeri Trst–Divača–Ljubljana naj se na območju
občine Divača rešuje celovito, in sicer z enotnim državnim prostorskim
načrtom. Ponovno naj se preveri možnost umestitve poteka trase hitre proge
severno od avtoceste ter možnost navezave drugega tira iz Kopra izven širšega
območja naselja Divača.
AD3)
Alenka T. Lukin predstavi popravke, ki so potrebni za uskladitev 2. in 5. člena Sklepa
o oblikovanju najemnin za stavbna in kmetijska zemljišča v lasti občine Divača.
Odbor predlaga 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).
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.
AD4)
Vesna Pavlovčič je podala kratko predstavitev predloga Zaključnega proračuna
občine Divača za leto 2014.
Martin Prelc je postavil vprašanje v zvezi s proračunsko postavko redno vzdrževanje
lokalnih cest, koliko so znašali stroški zimske službe. Vesna Pavlovčič je povedala,
da je koncesionar poslal poročilo in da bodo podatki o višini stroškov zimske službe
posredovani. V zvezi s proračunsko postavko sredstva za razpolaganje in upravljanje
s premoženjem občine in KS je dejal, da se mu zdijo stroški električne energije 1.278
EUR visoki. Dogovorjeno je bilo, da se pripravi podroben pregled, kaj stroški
električne energije vključujejo.
SKLEP:
Odbor se je seznanil s predlogom Zaključnega računa proračuna občine Divača
za leto 2014 in ga predlaga Občinskemu svetu v sprejem.
AD5)
Iztok Felicjan je podal kratko predstavitev predloga Odloka o javnem redu in miru v
občini Divača (v nadaljevanju Odlok). Povedal je, da je bil Odlok dan tudi v javno
razpravo in da je na zadnji dan razprave – na današnji dan občinska uprava dobila
pisne predloge za dopolnitev Odloka, ki jih mora proučiti in bodo vsem svetnikom
podane pisne obrazložitve in predlog glede upoštevanja oz. neupoštevanja danih

predlogov. Na seji odbora pisne predloge poda tudi svetnik Dobrivoj Subič, na kar
bodo tudi podane pisne obrazložitve.
Martin Prelc je podal pripombo na predlog odloka in sicer, da se v prvi alineji 6. člena
črta besedo »uživati«, ker se alinejo drugače razume, da se ne sme spiti niti ene
pločevinke piva ob malici v parku. Drago Škamperle je vprašal, kaj pomeni v prvem
odstavku 10. člena navedena dikcija »v bližini šol in vrtcev«. Po obrazložitvi, da so to
zelene površine v neposredni bližini šole je predlagal, da se to v odlok dopolni in
sicer »zelene površine v bližini šol in vrtcev«. V nadaljevanju razprave je bilo
izpostavljeno, da so kazni previsoke, da v odloku ni možnosti »opomina« ter da ni
nikjer navedeno, da se plača samo ½ globe, če jo poravnaš v 8 dneh. Predlog je bil,
da se vse to tudi vključi v Odlok.
SKLEP:
Potrdi se predlog Odloka o javnem redu in miru v občini Divača. Občinska
uprava naj do seje sveta pripravi še obrazložitve na vse pripombe, ki so bile
podane na odboru ter v javni razpravi in predlaga dopolnitve oz. katere
pripombe se ne upošteva in zakaj ne.
AD6)
Predstavnika KSP d.d. Sežana – direktor Iztok Bandelj in Vlasta Kukanja sta članom
odbora za gospodarstvo in okolje predstavila letni poročili koncesionarja o izvajanju
gospodarske javne službe:
-Zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v občini Divača za leto 2014,
-Urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v občini Divača za
leto 2014 ter
-Elaborat oblikovanja cen ravnanja s komunalnimi odpadki.
Člani odbora za gospodarstvo in okolje so k zgornji točki dnevnega reda sprejeli
naslednje
SKLEPE:
Soglasno se potrdi letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne
službe »Urejanja in vzdrževanja pokopališč« in »Izvajanja pogrebnih storitev v
Občini Divača za leto 2014«.
Soglasno se potrdi letno poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v občini
Divača za leto 2014«.
Člani odbora za gospodarstvo in okolje so se seznanili z elaboratom o
oblikovanju cen storitev javne službe »Ravnanja s komunalnimi odpadki v
občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen in Divača«. Seznanili so se s
spremenjeno obliko položnice in se strinjajo, da spremenjena oblika položnice
začne veljati tudi na območju občine Divača, ko jo sprejme in potrdi zadnji
občinski svet vseh štirih kraških občin.
AD7)
Člani odbora za gospodarstvo in okolje so obravnavali predlog Sporazuma o
vzpostavitvi Geoparka na območju matičnega Krasa.

SKLEP:
Člani odbora za gospodarstvo in okolje so potrdili predlog Sporazuma o
vzpostavitvi Geoparka na območju matičnega Krasa v predlagani obliki.
AD8)
Predstavnika KVS d.d. Sežana – direktor Peter Fabiani in Petra Gombač sta članom
odbora za gospodarstvo in okolje 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.
Člani odbora za gospodarstvo in okolje so k zgornji točki dnevnega reda sprejeli
naslednji
SKLEP:
Člani odbora so se seznanili z predloženima Elaboratoma in podali mnenje naj
se v Elaboratu za oblikovanje cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda in
storitev povezanih z nepretočnimi in pretočnimi greznicami ter MKČN v občini
Divača ločeno izračuna cena za odvoz in čiščenje odpadnih voda iz
nepretočnih in pretočnih greznic ter iz MKČN, ker bi morala biti cena po
mnenju članov odbora navedenih storitev različna.
Člani odbora se tudi strinjajo, da bi bilo potrebno navedene cene storitev
dvigniti, toda to bi se moralo narediti postopoma.
AD9)
Člani odbora so obravnavali predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o spodbujanju
zaposlovanja v občini Divača v obdobju 2014-2020 po skrajšanem postopku.
SKLEP:
Člani odbora za gospodarstvo in okolje so soglasno potrdili predlog Pravilnika
o spremembi pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v občini Divača v obdobju
2014-2020 v predlagani obliki s sledečim popravkom v 14. členu:
»Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve so brezposelne osebe, ki so
državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju občine Divača in so
bili v letu razpisa prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v
nadaljevanju: ZRSZ). Upravičenec mora biti na ZRSZ prijavljen najmanj en mesec
preden je odprl dejavnost. Upravičenci do sredstev so tudi brezposelne osebe, ki so
državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju občine Divača, ki
so v času objave javnega razpisa prijavljene na ZRSZ in bodo v roku najkasneje 30-tih
dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev realizirale samozaposlitev.«

AD10)
Člani odbora so obravnavali predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev s
področja kmetijstva in podeželja v občini Divača po skrajšanem postopku.

SKLEP:
Člani odbora za gospodarstvo in okolje so soglasno potrdili predlog Pravilnika
o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v občini
Divača v predlagani obliki.
AD11)
Pod točko POBUDE in PREDLOGI so bile podane naslednje pobude:
Martin Prelc je opozoril, da je že prej zaprosil za posredovanje koncesijskih pogodb
po e-pošti. Sedaj ponovno prosi za posredovanje koncesijskih pogodb po e-pošti.
Martin Prelc zaproša za informacijo koliko luči (javna razsvetljava) ima občina Divača
postavljenih na svojem območju ter podatek kakšna je moč žarnic na teh lučeh.
Martin Prelc zaproša za podrobno obrazložitev zakaj je bilo, razvidno iz zaključnega
računa proračuna občine Divača za leto 2014, porabljenih 40.000,00 EUR sredstev
na postavki vzdrževanja cest.
Odbor je svoje delo zaključil 26.05.2015 ob 24:00.

Predsednik odbora:
Drago Škamperle, l.r.

