OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Odbor za negospodarstvo
DIVAČA, 10. 10. 2017

ZAPISNIK
16. seje ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO
(v nadaljevanju: Odbor),
ki je potekala dne, 10. 10. 2017, ob 14,30
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača.
Prisotni:
1. MIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ, predsednica Odbora
2. NIVES SKUK, članica Odbora
3. JOVO FERFILA, član Odbora
4. MATIJA POTOKAR, član Odbora
5. BENJAMIN ŠKRLJ, član Odbora (opravičeno)
6. ROMANA DERENČIN, Občinska uprava
Odsotni: /
I. DEL:
Predlagani dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje odbora
2. Predlog izdaje sklepa o določitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Sežana
3. Pobude in vprašanja
II. DEL:
Člani Odbora za negospodarstvo so ob 15.30 nadaljevali delo na skupni seji s člani Odbora za gospodarstvo in
okolje ter člani Odbora za finance. Obravnavane so bile naslednje točke, uvrščene na 19. redno sejo OS:
1. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Divača v prvem polletju 2017
2. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo cestnega prometa – I in II.
obravnava
3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov na območju občine Divača – I. obravnava
4. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Divača – I. obravnava
5. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Divača – I. obravnava
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
območje kamnoloma Laže-1, 2. etapa
7. Predlog dopolnitve letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Divača za leto 2017
8. Predlog izdaje sklepa o določitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Sežana
9. Pobude in vprašanja
Zapisnik II. dela seje bo skupen za vse Odbore.

1

I. DEL
Predsednica je po uvodnem pozdravu preverila prisotnost in ugotovila, da je Odbor sklepčen. Predstavila je
predlog dnevnega reda seje Odbora in predlog podala na glasovanje.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglasno sprejema predlog dnevnega reda 16. seje Odbora.
1. TOČKA
Predsednica Odbora je podala pregled poteka 15. seje Odbora s poudarkom na sprejetih sklepih Odbora.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Predlog zapisnika 15. seje Odbora za negospodarstvo se sprejme v predlagani vsebini.
2. TOČKA
Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu in podrobneje predstavila problematiko ter predlog Vrtca
Sežana in spremembe ekonomske cene programov Vrtca.
Romana Derenčin je predstavila postopek sprejemanja spremembe cene programov ter pregled zadnjih
sprememb cen.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom izdaje sklepa o določitvi cene programov javnega
vzgojno- izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana. Odbor predlaga Občinskemu svetu občine Divača
sprejem predlaganega sklepa.
3. TOČKA
Na seji Odbora so bile podane naslednje pobude, vprašanja, predlogi;
Mirjam Frankovič Franetič
Podala je naslednja vprašanja in pobude:
 Opozorila je na nedorečeno urejanje Medgeneracijskega centra Vreme v Famljah. Predstavila je
postopke, ki so bili izvedeni v zvezi z ureditvijo navedenega centra in poudarila, da je v predlogu
proračuna za leto 2018 predvidenih za ta projekt le 27.000 EUR, kar je vezano tudi na uspešno
kandidaturo Občine za pridobitev sredstev iz naslova javnih razpisov. V primeru, da bi bila kandidatura
neuspešna je zelo vprašljivo nadaljevanje navedenega projekta, saj ne bi imeli v proračunu dovolj
sredstev. Ta center oziroma dvorana naj bi bila namenjena vsem krajanov, pri čemer le-ti ne
nasprotujejo gradnji dvorane ob Osnovni šoli Vreme, vendar so prepričani, da ta dvorana ne bi služila
namenu kot si želijo krajani v Vremah in v okolici. Želi in zahteva pisni odgovor o planu urejanja
Večnamenskega centra v naslednjem letu in pojasnilo zakaj ni v predlogu proračuna obsega sredstev
kot je bil planiran v letu 2017 (1.600.000 EUR). Želi pojasnilo kam so se prerazporedila ta sredstva, ki so
bila planirana v NRP na PP, namenjeni ureditvi navedenega centra.
Odbor za negospodarstvo podpira izraženo zahtevo.


Zanimalo jo je kako je z realizacijo obnove ceste skozi Vreme. Ponovno je opozorila na nevarnosti v
cestnem prometu v Vremski dolini predvsem z vidika varnosti pešcev, zlasti otrok in starejših, glede
pomanjkljivosti osnovne infrastrukture (pločniki, prehodi za pešce, javna razsvetljava,…). Predlagala je,
da Občina sicer počaka na odgovor Direkcije za ceste in Ministrstvom za infrastrukturo in nato
pospešeno deluje v smeri doseganja nujno potrebe sanacije.

Odbor za negospodarstvo podpira izraženo zahtevo.
Matija Potokar
Podal je naslednja vprašanja in pobude:
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Opozoril je, da je zgrožen nad dejstvom, da lokalna skupnost ne uspe pridobiti državnih ali evropskih
sredstev za razvojne naloge ali/in projekte v občini. Prepričan je, da bi morali intenzivneje delati na
področju sledenja in kandidiranja na različne vire za pridobitev sredstev za izvedbe projektov. Zahteva
pisni odgovor kakšne namere ima Občina na tem področju za prihodnje.
Glede reševanja problematike urejanja Vremske doline (center, prometna ureditev,...) zahteva pisni
odgovor Občine s podrobno predstavitvijo aktivnosti načrtov Občine glede reševanja navedene
problematike, ki jo je podala Mirjam Frankovič Franetič.

Nives Skuk
 V zvezi z izraženo problematiko razmer v KS Vreme je ponovno menila, da je to področje resnično že
dolgo v zelo zapostavljenem položaju in da je potrebno takoj ukrepati ter izboljšati razmere, ki bodo
zagotavljale kvalitetnejše pogoje za razvoj in delo. To si krajani zaslužijo.
Odbor za negospodarstvo podpira izražene pobude.
Romana Derenčin
 Odbor je prosila za dogovor glede predstavitve svetovalnega dela OŠ Koper, o čemer so že razpravljali
na eni predhodnih sej. Odbor je sprejel SKLEP:
 Odbor podpira predlog, da predstavniki OŠ Koper Odboru predstavijo zamisli glede organizacije
svetovalnega dela in pomoči otrokom in mladostnikom v občini Divača. Povabi se jih na eno izmed
naslednjih sej Odbora – predvidoma na naslednjo.
Seja je bila zaključena ob 15.20.
Zapisala:
Romana Derenčin
Predsednica Odbora
Mirjam Frankovič Franetič
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