OBČINA DIVAČA

OBČINSKI SVET
Odbor za negospodarstvo
DIVAČA, 14. 4. 2015

ZAPISNIK
4. seje ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO
(v nadaljevanju: Odbor),
ki je potekala dne, 14. 4. 2015, ob 16,00
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača.
Prisotni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ, predsednica Odbora
NIVES SKUK, članica Odbora
MATEJ BEZELJAK, član Odbora
JOVO FERFILA, član Odbora
BENJAMIN ŠKRLJ, član Odbora
ROMANA DERENČIN, Občinska uprava

Odsotni: /

Predlagani dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Odbora
2. Obravnava predloga Proračuna občine Divača za leto 2015
3. Predlog Letnega programa kulture v občini Divača za leto 2015
4. Predlog Letnega programa športa v občini Divača za leto 2015
5. Predlog izdaje soglasja k financiranju izvajanja dodatnih (nadstandardnih) programov v
letu 2015
6. Seznanitev s predlogom reorganizacije nujne medicinske pomoči na območju občin
Divača, Hrpelje-Kozina, Komen Sežana in predlog sprejema sklepa v zvezi z navedeno
problematiko
7. Vprašanja in pobude
Predsednica je po uvodnem pozdravu preverila prisotnost in ugotovila, da je Odbor sklepčen.
Predstavila je predlog dnevnega reda seje Odbora in predlagala, da se 2. točko umakne z dnevnega
reda, ker je za današnji dan sklicana tudi neformalna seja Občinskega sveta občine Divača, kjer se bo
obravnavalo prejete pripombe in pobude na posamezne postavke Proračuna občine Divača za leto
2015 in bi bilo zato brezpredmetno predhodno obravnavati predlog proračuna.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo 2. točka dnevnega reda se umakne iz dnevnega reda.
Dnevni red 4. seje Odbora za negospodarstvo:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Odbora
2. Predlog Letnega programa kulture v občini Divača za leto 2015
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3. Predlog Letnega programa športa v občini Divača za leto 2015
4. Predlog izdaje soglasja k financiranju izvajanja dodatnih (nadstandardnih) programov v
letu 2015
5. Seznanitev s predlogom reorganizacije nujne medicinske pomoči na območju občin
Divača, Hrpelje-Kozina, Komen Sežana in predlog sprejema sklepa v zvezi z navedeno
problematiko
6. Vprašanja in pobude
1. TOČKA

Predsednica Odbora je podala pregled poteka 3. seje Odbora s poudarkom na sprejetih sklepih Odbora.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Predlog zapisnika 3. seje Odbora za negospodarstvo se sprejme v predlagani vsebini.
2. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu. Predlagala je, da se v Letni program kulture
vključi postavko »180320 - Večnamenski center Vreme (Večnamenska dvorana Vreme)” - 120.000,00
EUR in “18032001 - Večnamenski center Vreme (tekoče vzdrževanje in stroški)” - 2.550,00 EUR.
Romana Derenčin je pojasnila, da v Letni program kulture letos niso vključene postavke, ki se nanašajo
na izvajanje investicij, saj ni dorečena dokončna namembnost objektov. Po podrobnejši opredelitvi
namembnosti objekta se lahko program med letom dopolni.
Nives Skuk je menila, da je prav, da postavke, ki se nanašajo na investicije, niso uvrščene v LPK, da
ne bi prišlo do zapletov glede namembnosti. Benjamin Škrlj je menil, da postavke, ki so vezane na
investicije, spadajo na področje projektov. Večina članov je bila mnenja, da se postavk, ki so vezane na
investicije, ne vključi v LPK; po potrebi pa se jih vključi v dokument med letom, po določitvi jasne
namembnosti.
Matej Bezeljak je menil, da Občina, v primerjavi s področjem civilne zaščite, za področje kulture
namenja preveč denarja.
Jovo Ferfila je izpostavil problematiko delovanja oziroma zagotavljanja finančnih sredstev za dejavnost
Knjižnice v Senožečah. Menil je da bi v bodoče morali postavko, iz katere se namenjajo sredstva za
delovanje navedene Knjižnice, v proračunu izločiti iz področja proračuna Krajevne skupnosti Senožeče
in jo uvrstiti v proračun Občine k področju, ki pokriva knjižnično dejavnost.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom Letnega programa kulture v občini Divača za
leto 2015 in Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa z upoštevanjem
naslednjega dodatka: V primeru, da bi se med letom izkazala potreba, da je potrebno opredeliti
točno namembnost posameznega objekta (glede na pripravljene projekte), se dokument lahko
ustrezno dopolni.
3. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu, ki so ga prejeli, in kratko povzela obrazložitev
predlagane vsebine.
Romana Derenčin je opozorila, da je bila na strokovnem posvetu s področja športa, podana informacija,
da se na nivoju države v letošnjem letu na področju športa pripravlja nova zakonodaja, ki naj bi prinesla
več sprememb tudi za področje priprave dokumenta lokalnega program športa. Opozorila je na določila
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predloga programa, ki se dotikajo izvedbe javnega razpisa, še posebej predloga o razpisu skupne kvote
sredstev, namenjenih vsem programom športa skupaj. Vsi člani so soglašali s predlaganim besedilom.
Matej Bezeljak je menil, da Občina, v primerjavi s področjem civilne zaščite, za področje športa,
namenja preveč denarja.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom Letnega programa športa v občini Divača za
leto 2015 in Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa.
4. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu, ki so ga prejeli in kratko povzela obrazložitev
predlagane vsebine ter sklepov po posameznih izvajalcih dodatnih programov.
Matej Bezeljak je predlagal, da bi občinska društva izvajala društvene aktivnosti za otroke med šolskimi
počitnicami. Mirjam Frankovič Franetič je predlog podprla in predlagala, da se sredstva, ki so v
proračunu namenjena izvedbi programa predprazničnih (novoletnih) prireditev, ki jih izvaja MDPM,
namenijo tudi izvedbi aktivnosti za otroke med šolskimi počitnicami; program naj organizira MDPM z
vključitvijo drugih lokalnih društev. Predlagala je tudi, da novoletne prireditve lahko v sodelovanju z
MDPM izvajajo lokalna društva, kot je npr. TŠKD Urbanščica.
Nives Skuk se je predlogu pridružila in opozorila, da prireditve za otroke v decembrskem času
pripravljajo tudi drugi izvajalci, npr. vzgojiteljice Vrtca.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
1. Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogi izvajanja razširjenih (dodatnih) programov, za
katere bo Občina Divača iz občinskega proračuna zagotovila sofinancerska sredstva, skladno s
predloženimi plani navedenih izvajalcev in v okviru sprejetega proračuna in Občinskemu svetu
predlaga sprejem predlaganih sklepov.
2. Odbor za negospodarstvo predlaga, da se sredstva, ki so v proračunu namenjena izvedbi
programa predprazničnih (novoletnih) prireditev, ki jih izvaja Medobčinsko društvo prijateljev
mladine Sežana - MDPM, namenijo tudi izvedbi aktivnosti za otroke med šolskimi počitnicami;
program naj organizira MDPM z vključitvijo drugih lokalnih društev. Pri organizaciji
predprazničnih (novoletnih) prireditev v občini naj MDPM vključi tudi lokalna društva.
5. TOČKA

Predsednica Odbora je povzela obrazložitev glede reorganizacije nujne medicinske pomoči na območju
občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen Sežana. Romana Derenčin je prisotne seznanila z informacijami o
obravnavi problematike v sosednjih občinah, ustanoviteljicah ZD Sežana in podla utemeljitev predloga,
da se tudi Občina Divača pridruži podpori za skupno obravnavo in skrb za področje navedene
problematike.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom sklepa v zvezi s predvideno reorganizacijo
nujne medicinske pomoči na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana in
Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa.
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6. TOČKA

Na seji Odbora je bila podana naslednja pobuda;
 Matej Bezeljak
 Lokalna društva naj začnejo z dejavnostmi za otroke med počitnicami;
Odbor za negospodarstvo podpira izraženo pobudo.
Na seji Odbora so bile podane naslednja informacije :
 Mirjam Frankovič Franetič
 V imenu Odbora je Mateju Bezeljaku čestitala za prejeti zlati znak za delo pri CZ;
 Podala je informacijo glede plana izvedbe pogovornih večerov oziroma predstavitev
lokalnih društev, ki v letošnjem letu praznujejo jubileje; dogodki bodo izvedeni
predvidoma v Knjižnici v Divači pod okriljem Kosovelove knjižnice.
Seja je bila zaključena ob 17, 35.

Zapisala:
Romana Derenčin

Predsednica Odbora
Mirjam Frankovič Franetič
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