OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Odbor za negospodarstvo
DIVAČA, 28. 2. 2018
ZAPISNIK
18. seje ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO
(v nadaljevanju: Odbor),
ki je potekala dne, 28. 2. 2018, ob 115,30
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, član Odbora
6. ROMANA DERENČIN, Občinska uprava
Odsotni: /
Ostali prisotni:
Pri 1. točki dnevnega reda - vabljeni:
DAMIJANA GUSTINČIČ, ravnateljica OŠ Divača
ANTON BALOH, ravnatelj OŠ Koper
DOROTEA KRALJ, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Kopru
Predlagani dnevni red:
1. Predstavitev možnosti izvajanja programa Svetovalnega centra Koper v občini Divača
2. Predlog izdaje soglasja k sofinanciranju izvajanja dodatnih programov v letu 2018 v občini Divača
3. Izvajanja programov javnih del v letu 2018 v občini Divača
4. Predlog Lokalnega programa za kulturo občine Divača za leto 2018
5. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača – postopki in merila za
sofinanciranje letnega programa športa v občini Divača – 1 obravnava
6. Predlog povrnitve stroškov prevoza od doma do Osnovne šole
7. Pobude in vprašanja
Predsednica je po uvodnem pozdravu preverila prisotnost in ugotovila, da je Odbor sklepčen. Opozorila je, da je
zapisnih prejšnje seje Odbora že potrjen, saj je prejšnja seja potekala skupno z drugimi odbori. Predstavila je
predlog dnevnega reda seje Odbora in predlagala, da se 1. točka dnevnega reda, pri kateri sodelujejo zunanji
gostje, obravnava, ko se seji pridružijo gostje. Predlog dnevnega reda je podala na glasovanje.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglasno sprejema predlog dnevnega reda 18. seje Odbora.
2. TOČKA
Predsednica Odbora je podala pregled informacije o gradivu in podrobno predstavila opisane dodatne programa.
Besedo je predala članici Odbora Nives Skuk, pomočnici ravnateljice OŠ Divača, ki je podrobneje predstavila
dodatne programe, ki jih izvaja OŠ Divača.
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Prisotni so podprli sofinanciranje predlaganega programa dodatnih programov in poudarili, da ti programi pomenijo
obogatitev rednega programa, ki je v javno dobro vseh.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo 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.
3. TOČKA
Predsednica Odbora je podala pregled informacije o gradivu in podrobno predstavila program javnih del za leto
2018. Romana Derenčin je izpostavila spremembe v javnem povabilu – v primerjavi s povabilom v lanskem letu.
Prisotni so podprli predlagani sofinanciranje programa dodatnih programov in poudarili, da programe javnih del
Občina podpira že vrsto let in na ta način tudi pomaga občanom pri zaposlovanju.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom izdaje soglasja programov javnih del v letu 2018 v občini
Divača. Odbor predlaga Občinskemu svetu občine Divača sprejem predlaganega sklepa.
4. TOČKA
Predsednica Odbora je predstavila gradivo in predlog Lokalnega programa za kulturo občine Divača za leto 2018.
Matija Potokar je predlagal, da se v predlogu besedila v poglavju Javna infrastruktura na področju kulture
besedilo 2. Odstavka preoblikuje tako, da se namesto splošne navedbe večnamenske dvorane po različnih krajih
navede konkretna poimenovanja kulturnih prostorov.

Obstoječe besedilo: Kulturno življenje se odvija v različnih prostorih. Kulturne oziroma
večnamenske dvorane so v več krajih v občini, kulturno življenje pa se odvija tudi v objektih
krajevnih skupnosti, v domovih krajanov in zadružnih domovih. Za kulturne dejavnosti se
uporabljajo tudi prostori kot so avle, telovadnice in učilnice v šolah, sakralni objekti, dvorišča, ipd.
V občini ni posebnega galerijskega prostora, vendar pa se za razstave uporabljajo različni prostori
(avle, večnamenski prostori,..).
se nadomesti z naslednjim besedilom:
Večnamenska dvorana, kjer se odvija tudi kulturna dejavnost, je v Divači - v osnovni šoli, v
Famljah in v Senožečah. Za kulturne dejavnosti se uporabljajo tudi drugi prostori kot so avle,
telovadnice in učilnice v šolah, sakralni objekti, dvorišča, ipd.
V občini ni posebnega galerijskega prostora, vendar pa se za razstave uporabljajo različni prostori
(avle, , večnamenski prostori,..).
Matija Potokar je postavil vprašanje koliko časa bo še ministrstvo sofinanciralo projekt Muzej slovenskih
filmskih igralcev. Želi pisni odgovor.
Predlagal je tudi, da Občina preveri ustreznost vsebine dogovora o sodelovanju Občine Divača v projektu
Štrekljeva nagrada, saj meni, da je naloga lokalne skupnosti, da namenja javna sredstva za tiste namene,
ki prinašajo javno dobro.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom Lokalnega programa za kulturo občine Divača za leto 2018,
z upoštevanjem predlagane spremembe besedila. Odbor predlaga Občinskemu svetu občine Divača
sprejem predlaganega sklepa.
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Obstoječe besedilo: Kulturno življenje se odvija v različnih prostorih. Kulturne oziroma
večnamenske dvorane so v več krajih v občini, kulturno življenje pa se odvija tudi v objektih
krajevnih skupnosti, v domovih krajanov in zadružnih domovih. Za kulturne dejavnosti se
uporabljajo tudi prostori kot so avle, telovadnice in učilnice v šolah, sakralni objekti, dvorišča, ipd.
V občini ni posebnega galerijskega prostora, vendar pa se za razstave uporabljajo različni prostori
(avle, večnamenski prostori,..).
se nadomesti z naslednjim besedilom:
Večnamenska dvorana, kjer se odvija tudi kulturna dejavnost, je v Divači - v osnovni šoli, v
Famljah in v Senožečah. Za kulturne dejavnosti se uporabljajo tudi drugi prostori kot so avle,
telovadnice in učilnice v šolah, sakralni objekti, dvorišča, ipd.
V občini ni posebnega galerijskega prostora, vendar pa se za razstave uporabljajo različni prostori
(avle, , večnamenski prostori,..).
5. TOČKA
Predsednica Odbora je podala pregled informacije o gradivu in predala besedo Romani Derenčin, ki je podrobno
predstavila predlog besedila in izpostavila bistvena področja, ki so lahko predmet odločitev in presoje lokalne
skupnosti. Opozorila je tudi na postopek sprejemanja odloka, vključno z javno razpravo.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo 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 1 obravnavi. Odbor predlaga Občinskemu svetu občine Divača sprejem predlaganega sklepa.
6. TOČKA
Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu, Romana Derenčin je podrobno predstavila vlogo vlagateljice
ter pričakovanja vlagateljice.
Matija Potokar je predlagal, da se Občinskemu svetu predloži univerzalni sklep, ki bi zagotavljal vračila prevoznih
stroškov vsem staršem, ki vozijo otroke v šolo in so upravičeni do povrnitve stroškov.
Po razpravi so prisotni sprejeli enotno ugotovitev, da je vsak posamezni primer specifičen, zato je bolje odločati o
vsakem primeru posebej kot sprejeti univerzalni sklep.
Prisotni so bili mnenja, da se, skladno z zakonodajo, prošnji ugodi in sicer se povrne stroške v obsegu in na način
kot je predlagano v sklepu ter za obdobje od 1. 1. 2018 do zaključka šolanja otroka v podružnični šoli Vreme. Izrazili
pa so pomisleke glede morebitnega dvojnega plačevanja stroškov,saj verjetno dobijo starši prevozne stroške že
povrnjene v službi, saj otroka peljejo v šolo spotoma, ko gredo v službo in enako tudi domov.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo 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.
1. TOČKA
Ravnateljica OŠ Divača je predstavila uvodno razmišljanje in orisala pobudo šole glede sodelovanja s Svetovalnim
centrom Koper.
Predsednica Odbora je povabila goste iz Kopra k predstavitvi in izrazila veselje nad pobudo o sodelovanju in
možnostih razširjene skrbi za naše občane.
Anton Baloh, ravnatelj OŠ Koper, in Dorotea Kralj, ki vodita program dela Svetovalnega centra za otroke,
mladostnike in starše v Kopru, sta podrobno predstavila delovanje centra, aktivnosti ter možnosti izvajanja storitev
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za potrebe občanov občine Divača. Storitve bi lahko bile izvajanje za predšolske otroke, osnovnošolce ter tudi
mladino in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, odvisno od potreb in obsega sodelovanja. Predstavila sta
tudi finančne okvire delovanja Centra in predloge za sodelovanje z Občino Divača.
Ravnateljica OŠ Divača, pomočnica ravnateljice in članic Odbora Nives Skuk ter predsednica Odbora so poudarile
pomen skrbi za otroke in mladino ter razsežnosti problematike, s katero se vsakodnevno srečujemo.
Člani odbora so z navdušenjem sprejeli predstavljeno dejavnost in enotno menili, da bi bilo prav, da Občina Divača
pristopi k sodelovanju in zagotovi v proračunu sofinancerska sredstva.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo se je seznanil s predstavitvijo programa dela Svetovalnega centra Koper in
možnostjo izvajanja programa v občini Divača. Odbor predlaga, da se obravnava o možnosti sodelovanja
Svetovalnega centra in Občine Divača opravi na naslednji seji Občinskega sveta.
7. TOČKA
Na seji Odbora so bile podane naslednje pobude, vprašanja, predlogi;
Mirjam Frankovič Franetič
Podala je naslednja vprašanja in pobude:
 predlagala je, da Občina poda ustreznim organom zahtevo, da se v projekt izgradnje 2 železniškega
tira Divača – Koper umesti dostop do kroga učne poti Risnik v Divači. Tir naj bi predvidoma
presekal dohod do obstoječe učne poti in ne bo mogoče do nje več dostopati.
 podala je pobudo za postavitev kipa dr. Bogomira Magajne v njegov domači kraj – Vreme. Lahko
se prenese kip iz knjižnice v Divači.
Matija Potokar
Podal je naslednja vprašanja in pobude:
predlagal je, da Občina Divača pristojnim službam Slovenskih železnic posreduje pobudo za izdajo
soglasja za postavitev obeležje vsem, ki so oblikovali 3 pomembne mejnike železničarstva na
Divaškem, katerih obletnice so bile obeležene v lanskem letu: 160 let dokončanja odseka proge
Južne železnice med Ljubljano in Trstom, 50 let od izgradnje proge med Divačo in Koprom, 141 let
odprtja Istrske proge. Spominsko obeležje bi postavil on samostojno in sicer na pročelje
Železniške postaje v Divači.
Odbor za negospodarstvo podpira izražene pobude.
Seja je bila zaključena ob 18.35.
Zapisala:
Romana Derenčin
Predsednica Odbora
Mirjam Frankovič Franetič
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