OBČINA DIVAČA

OBČINSKI SVET
Odbor za negospodarstvo
DIVAČA, 28. 5. 2015

ZAPISNIK
5. seje ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO
(v nadaljevanju: Odbor),
ki je potekala dne, 28. 5. 2015, ob 16,30
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača.
Prisotni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ, predsednica Odbora
NIVES SKUK, članica Odbora
MATEJ BEZELJAK, član Odbora
JOVO FERFILA, član Odbora
BENJAMIN ŠKRLJ, član Odbora
VESNA PAVLOVČIČ, Občinska uprava
ROMANA DERENČIN, Občinska uprava
SUZANA ŠKRLJ, Občinska uprava
KARMEN MARGARIT, predstavnica VEZI VIZIJA d.o.o.

Odsotni: /

Predlagani dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Odbora
2. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2014
3. Predlog »Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega interesa
na področju športa v občini Divača« – skrajšani postopek
4. Predlog »Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju
programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača«
5. 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
6. Predlog »Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v občini Divača«
7. Predlog sklepa o izdaji predhodnega mnenja k »Strateškemu načrtu Javnega sklada za
kulturne dejavnosti, Območne izpostave Sežana 2015-2020«
8. 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
9. Seznanitev s »Strategijo Javnega zavoda Kraške lekarne in načrtom razvoja 2015 – 2020«
10. Predlog izdaje soglasja k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve »POMOČ DRUŽINI
NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača
11. Seznanitev z Letnim poročilom (za leto 2014) o izvajanju socialno varstvene storitve
»POMOČ DRUŽINI NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača
12. Vprašanja in pobude
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Predsednica je po uvodnem pozdravu preverila prisotnost in ugotovila, da je Odbor sklepčen.
Predstavila je predlog dnevnega reda seje Odbora in predlagala, da se spremeni vrstni red točk tako, da
se 6. točka predlaganega dnevnega reda - Predlog »Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača« uvrsti na mesto 3. točke; 10. točka predlaganega
dnevnega reda - Predlog izdaje soglasja k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve »POMOČ
DRUŽINI NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača - se uvrsti na mesto 4. točke; 11.
točka predlaganega dnevnega reda - Seznanitev z Letnim poročilom (za leto 2014) o izvajanju socialno
varstvene storitve »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača - se
uvrsti na mesto 5. točke.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša, da se spremeni vrstni red predlaganega dnevnega reda seje
in sicer:
Dnevni red 5. seje Odbora za negospodarstvo:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Odbora
2. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2014
3. Predlog »Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v občini Divača«
4. Predlog izdaje soglasja k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve »POMOČ DRUŽINI
NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača (uskladitev cen storitve glede
na rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2015)
5. Seznanitev z Letnim poročilom (za leto 2014) o izvajanju socialno varstvene storitve
»POMOČ DRUŽINI NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača
6. Predlog »Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega interesa
na področju športa v občini Divača« – skrajšani postopek
7. Predlog »Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju
programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača«
8. 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
9. Predlog sklepa o izdaji predhodnega mnenja k »Strateškemu načrtu Javnega sklada za
kulturne dejavnosti, Območne izpostave Sežana 2015-2020«
10. 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
11. Seznanitev s »Strategijo Javnega zavoda Kraške lekarne in načrtom razvoja 2015 – 2020«
12. Vprašanja in pobude
1. TOČKA

Predsednica Odbora je podala pregled poteka 4. seje Odbora s poudarkom na sprejetih sklepih Odbora.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Predlog zapisnika 4. seje Odbora za negospodarstvo se sprejme v predlagani vsebini.
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2. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu, pohvalila realizirano delo na področju družbenih
dejavnosti in predala besedo Vesni Pavlovčič, strokovni delavki OU, ki je predstavila bistvene elemente
Zaključnega računa.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo se je seznanil s predlogom Zaključnega računa proračuna občine
Divača za leto 2014, podrobneje v delu, ki se nanaša na področje, ki ga pokriva Odbor, in
Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa.
3. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu in predala besedo Suzani Škrlj, strokovni delavki
OU, ki je predstavila predlog spremembe Pravilnika. Opozorila je na novo obliko predlaganega besedila,
ki se razlikuje od prvotno podanega gradiva predvsem z vidika oblike oziroma načina podaje sprememb
dokumenta. Izpostavila je dilemo glede vnesene spremembe o izvedbi javnega razpisa – možnost
pritožbe prijavitelja na javni razpis in poudarila, da bo do seje OS preverila glede ustreznosti dikcije
navedene spremembe.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom »Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača«, upoštevajoč pripombe
strokovne službe OU in Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa.
4. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu in predala besedo predstavnici koncesionarja
storitev Pomoč družini na domu, VEZI VIZIJA, d.o.o..Predstavnica je predstavila predlog spremembe
cene storitve, ki so minimalne, opozorila je na težave pri delu zaradi razvejanosti terena, ki predstavlja
posredno težavo za doseganje določenega obsega efektivnih ur. Poudarila je pomembnost socialnega
statusa ljudi, saj bi mnogi potrebovali in želeli storitve, vendar si jih glede na slabe finančne razmere,
težko privoščijo. Pohvalila je na pomen višine subvencije, ki jo zagotavlja Občina, saj je povišanje
subvencije zelo pozitivno vplivalo na odločitev občanov glede sprejema storitev. Romana Derenčin je
podala informacije glede postopka uskladitve cen storitve glede na rasti elementov cen socialno
varstvenih storitev za leto 2015.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom izdaje soglasja k ceni za izvajanje socialno
varstvene storitve »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača
(uskladitev cen storitve glede na rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2015)
in Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa.
5. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu, opozorila na upoštevanje obrazložitve
koncesionarja glede dostave poročila in predala besedo predstavnici koncesionarja storitev Pomoč
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družini na domu, VEZI VIZIJA, d.o.o..Predstavnica je predstavila izvajanje koncesijskih storitev v letu
2014. Izpostavila je bistvene probleme, ki so bili v večini podani že pri obravnavi 4. točke.
Romana Derenčin je prisotne seznanila, da so v letošnjem letu imeli en primer izvajanja storitve »pomoč
na domu« izven občine in sicer za občanko, ki je bila začasno nastanjena pri svojcih v drugi občini.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni. Član Odbora je opozoril, da bi najbrž bilo potrebno izvajati večji
nadzor nad delavkama, ki izvajata storitev PND na terenu, saj je že nekajkrat opazil, da sta dlje časa
postajali na določeni lokaciji v Divači. Predstavnica koncesionarja je poudarila, da so vse pripombe
dobrodošle, saj bodo tudi na ta način lahko izboljšali organizacijo in izvajanje storitev. Zaprosila ga je,
da se jim vse pripombe posreduje pisno.
Izpostavljen je bil tudi problem zagotavljanja obrokov prehrane iz Vrtca v Divači. Predstavnica
koncesionarja je razložila, da so morali prekiniti s sodelovanjem z Vrtcem, ker jim niso mogli zagotavljati
hrane za uporabnike storitev PND, ki so imeli različne zdravstvene diete. V primeru, da bi v bodoče
uspeli uskladiti dogovore, bi z veseljem nadaljevali z »nakupom« obrokov v Vrtcu.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo se je seznanil s predlogom Letnega poročila (za leto 2014) o izvajanju
socialno varstvene storitve »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini
Divača in Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa.
6. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu, izpostavila je bistvene spremembe Odloka.
Romana Derenčin je opozorila, da je izhodišče za podane spremembe in dopolnitve Odloka predvsem v
izpolnjevanju predlaganih ukrepov v okviru revizije dodeljevanja tekočih transferov v letu 2012 v občini
Divača. Prisotne je seznanila, da je v predlog Odloka vnesen tudi člen, ki se nanaša na uporabo izrazov
v slovnični obliki za moški spol, ki se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. Kot koordinatorica
za enake možnosti je na seji Statutarne komisije predlagala, da bi taka navedba bila vključena v akte, ki
so v postopku obravnave na seji Občinskega sveta, tako novi kot tisti, ki so v fazi spreminjanja.
Opozorila je še na napake – »tiskarske škrate« v besedilu, ki bodo v čistopisu ustrezno popravljene.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni. Opozorjeno je bilo na nujnost izvajanja Pravilnika o oddajanju
poslovnih prostorov v najem, saj Osnovna šola Divača ostaja že celo leto brez poravnave stroškov
uporabe prostorov s strani društev.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom »Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača« – skrajšani postopek in
Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa.
7. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu, opozorila je na veljavni Pravilnik, ki »ni zaživel« in
je zato potrebno sprejeti spremembe, da bi lahko omogočili sofinanciranje programov društev, ki sedaj
niso uvrščeni v nobeno kategorijo v okviru obstoječih javnih razpisov Občine Divača.
Romana Derenčin je poudarila, da bodo predlagani kriteriji v bistvu preverjeni šele po nekaj razpisih in
jih bo mogoče šele takrat oceniti kot ustrezne ali potrebne korekcij, saj simulacije ni bilo mogoče
ustrezno pripraviti, kot je bilo to navada pri drugih področjih (npr. šport, kultura). Opozorila je še na
napake – »tiskarske škrate« v besedilu, ki bodo v čistopisu ustrezno popravljene. Opozorila je tudi na
potreben popravek, da se v 6. členu ustrezno popravi točko 7, v 9. členu se črta točka VI, ker je enako
besedilo že zapisano v točki V;..
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Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom »Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v
občini Divača« in Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa.
8. TOČKA

Predsednica Odbora je povzela obrazložitev glede »Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči« in
skupnega dokumenta občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana ter Zdravstvenega doma Sežana
glede podanih pripomb na osnutek navedenega Pravilnika.
Romana Derenčin je prisotne seznanila s potekom oblikovanja skupnega dokumenta vseh občin in
Javnega zavoda.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo se je seznanil 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 in Občinskemu svetu predlaga sprejem
predlaganega sklepa.
9. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu in izpostavila predlog zadolžitve JSKD OE Sežana
glede upoštevanja Letnega programa kulture v občini Divača za tekoče leto, kar v bistvu pomeni
poudarek na delu navedenega Sklada v občini Divača. Prisotni so predlog soglasno podprli.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo se je seznanil s dokumentom »Strateški načrt Javnega sklada za
kulturne dejavnosti, Območne izpostave Sežana 2015-2020« in Občinskemu svetu predlaga
sprejem predlaganega sklepa.
10. TOČKA

Predsednica je podala bistvene povzetke gradiva, ki se nanaša na predlog izdaje soglasja k številu in
vrsti oddelkov, vrsti programov, sistemizaciji delovnih mest v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Vrtec Sežana v šolskem letu 2015/2016.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni. Izpostavili so pomen utemeljitev specifike števila delavcev v kuhinji
zaradi in v povezavi z obravnavo pri 5. točke seje Odbora, so opozorili, da je potrebno Vrtec zadolžiti,
da se s koncesionarjem PND, VEZI VIZIJA d.o.o. dogovori glede možnosti zagotavljanja obrokov hrane
za uporabnike storitev PND, upoštevajoč potrebe različnih zdravstvenih diet.
Romana Derenčin je povedala, da je ravnateljica Vrtca Sežana opozorila glede sprostitve sistema
napredovanja zaposlenih v plačnih razredih, predvidoma v decembru 2015, kar posledično pomeni
potrebo zagotovitve dodatnih finančnih sredstev, glede možnosti določitve poslovnega časa med
šolskim letom, skladno z izraženimi potrebami staršev, kar je podano tudi v obrazložitvi in glede
možnosti uporabe prostorov v Vrtcu za potrebe izvajanja osnovnošolskega pouka.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
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Odbor za negospodarstvo se je seznanil s predlogom števila in vrste oddelkov, vrste
programov, določitve poslovnega časa, sistemizacije delovnih mest v Javnemu vzgojnoizobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2015/2016 in predlaga Občinskemu svetu,
da sprejeme predlagani sklep.
Odbor za negospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme dodaten sklep, ki glasi:
»Občinski svet občine Divača nalaga Vrtcu Sežana, da se s koncesionarjem socialno varstvene
storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU v občini Divača – to je VEZI VIZIJA, d.o.o., Štorje 26, Sežana,
ENOTA DIVAČA, Ulica dr. B. Magajna 8, Divača, dogovori glede možnosti zagotavljanja obrokov
hrane za zunanje uporabnike, predvsem uporabnike storitev PND, upoštevajoč potrebe različnih
zdravstvenih diet.«
11. TOČKA

Predsednica je podala bistvene povzetke gradiva in predala besedo Romani Derenčin, ki je opozorila na
dve področji obravnavane točke: seznanitev z dokumentom Strategije in z izdajo soglasja k sklepom
Sveta zavoda. Pri tem je opozorila na napako v poimenovanju točke, ne gre za predlog Strategije
Javnega zavoda… ampak je to že veljaven dokument, ki ga jer potrdil Svet zavoda, kar je navedeno tudi
v obrazložitvi. Prisotne je seznanila s spremembo dejstev, ki so se zgodila v času po oddaji gradiva in
sicer je bilo na skupnem sestanku županij in županov občin, ustanoviteljic Javnega zavoda Kraške
lekarne, dogovorjeno, da se podpre predlagano širitev dejavnosti navedenega zavoda. Skladno z
navedenim se predlaga, da se spremeni predlagani sklep v 2. členu, ki bi prinesel izdajo soglasja k
razširitvi dejavnosti. Glede na ugotovitve, da Odlok o ustanovitvi navedenega Javnega zavoda določa,
da je zavod dolžan pridobiti od ustanoviteljic tudi soglasje za pravni promet z nepremičninami (19. člen)
in da mora pridobiti soglasje ustanoviteljice-lastnice nepremičnine, za pravne posle v zvezi z obstoječimi
nepremičninami ter soglasje ustanoviteljic za pravne posle z novimi nepremičninami in sicer v takem
obsegu, da bo soglasje za pravni posle izdalo več kot 75% lastniških deležev, se Javnemu zavodu izda
le zgoraj navedeno soglasje. Statutarno pravna komisija je navedeno tematiko že obravnavala in
sprejela tako ugotovitev.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo se je seznanil s »Strategijo Javnega zavoda Kraške lekarne in
načrtom razvoja 2015 – 2020«, ki jo je sprejel Svet Javnega zavoda Kraške lekarne, in z vlogo
Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica za izdajo soglasja k sklepom Sveta zavoda.
Odbor Občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagani sklep z besedilom, navedenem v
1. členu, v 2. členu pa se besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se nanaša na izdajo soglasja
Javnemu zavodu Kraške lekarne Ilirska Bistrica k razširitvi dejavnosti s predvidenim odprtjem
nove lekarniške enote v Postojni, Sežani in Ilirski Bistrici v obdobju od leta 2015 do 2020.
Čistopis predloga besedila pripravi strokovna služba OU do seje OS.
12. TOČKA

Na seji Odbora so bile podane naslednje pobuda, vprašanja. predlogi;
 Nives Skuk
 Izrazila je pohvalo izvedbi predstavitve Planinskega društva, ki je potekal v Knjižnici v
Divači;
 Podala je pobudo, da mora biti spominska prireditev na Kozjanah, ki je bila v maju zaradi
slabega vremena odpovedana, izvedena in sicer na ustrezen nadomesten dan;
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 Mirjam Frankovič Franetič
 Koncesionarju se poda pobudo da pokosi, uredi zapuščene grobove na pokopališčih –
tak primer je v Vremskem Britofu;
 Podala je pobudo, da se izda tematsko število Glasnika o prenovi Železniške postaje v
Divači in o jubilejih društev v Divači – pobuda se poda Uredniškemu odboru Glasnika;
Odbor za negospodarstvo podpira izraženo pobudo.

Seja je bila zaključena ob 18,30.
Zapisala:
Romana Derenčin

Predsednica Odbora
Mirjam Frankovič Franetič
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