OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača
SLOVENIJA
Številka: 032-0002/2013-06
Datum: 27.3.2013

Z A P I S N I K
17. redne seje Občinskega sveta Občine Divača, ki je potekala v sredo, dne 27.3.2013 , v sejni
sobi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.
Sejo je vodil župan Občine Divača g. Drago Božac.
Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Divača (v nadaljevanju: člani
sveta):
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN
ALOJZIJ MAHORČIČ
ANDREJ VATOVEC
BISERKA GRABAR
BLAŽ MALOVEC
BRUNO BOMBAČ
DOBRIVOJE SUBIĆ
IGOR ZAFRED
IVAN KOVAČIČ
JERNEJ FRANC PREMRL
LILIJANA KOCJAN ŽORŽ
MATJAŽ VOLK
MIRJAM FRANKOVIČ-FRANETIČ
MIRKO MARTINČIČ
Odsoten član sveta:
STOJAN LIPOLT
Seja se je pričela ob 17. uri.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta Občine
Divača.
DNEVNI RED :
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje OS
2. Informacija župana
3. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača za obdobje od 1.4.2013 do 31.5.2013
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne
občinske uprave – skrajšani postopek
5. Predlog Odloka o Občinskem prazniku Občine Divača – skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Divača – skrajšani postopek
7. Predlog Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača – 1. obravnava
8. Sprememba cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu Sežana
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9. Izdaja soglasja k Sklepu sveta zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica glede razporeditve
presežka prihodkov nad odhodki
10. Pristop Občine Divača h Konvenciji županov
11. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih
12. Pobude in predlogi
Župan je pozdravil vse prisotne, ugotovil sklepčnost in predlagal potrditev predloženega dnevnega
reda 17. redne seje OS .
g. Subič je podal predlog sprejet na Odboru za finance, za spremembo predlaganega dnevnega reda:
1. umik: 4.,5.,6.,7.,8. in 9. točke dnevnega reda
2. uvrstitev dodatne točke: Predlog osnutka proračuna Občine Divača za leto 2013
Na predlagan dnevni red, je v imenu skupine svetnikov podal pripombo g. Mahorčič. Podal je
obrazložitev pisnega predloga, ki ga je vložilo osem svetnikov. Ti nasprotujejo predlaganemu
dnevnemu redu 17. seje OS in predlagajo, da se na seji obravnava:
1. rokovnik sprejemanja Proračuna Občine Divača za leto 2013
2. vse ostale predlagane točke dnevnega reda 17. seje OS
V nadaljevanju je g. Mahorčič podal pobudo in mnenje Nadzornega odbora, glede Sklepa o začasnem
financiranju, ki ga je za prvo tromesečje sprejel župan in o tem ni seznanil niti Občinskega sveta, niti
Nadzornega odbora. V tem času ni pripravljen predlog proračuna za leto 2013, ki je za delovanje
občine, realizacijo odobrenih projektov in prijavo na nove razpise projektov nujno potreben, zato
skupina svetnikov dobronamerno predlaga, da se na tej seji prednostno dogovori in sprejme rokovnik
sprejemanja proračuna za leto 2013.
Župan je podal kratko pojasnilo glede same priprave proračuna za leto 2013, obrazložitev zakaj se je
zadeva zavlekla. V decembru 2012 se je hitelo z izdelavo rebalansa, da se je vključilo projekte, da je
lahko Občila kandidirala na razpise za pridobitev sredstev. Zaradi investicije vrtca je strokovna
delavka na proračunu izvajala popis in prenos sredstev na ustanovo vrtca, ter zaradi tega ni
pripravljala proračuna. Izdelati je bilo potrebno zaključni račun občine Divača za leto 2012 in razna
druga poročila. Delavci občinske uprave so vsak s svojega področja podali predloge posameznih
proračunskih postavk in proračun je v izdelavi.
Menil je, da s tem, ker Občina še ni sprejela proračuna za tekoče leto, ni še nič zamujeno.
Po zaključeni razpravi je župan predlagal glasovanje o dnevnem redu 17. redne seje OS.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlog dnevnega reda, kot ga je predlagal Odbora za finance, s spremembo
vrstnega reda posameznih točk, v naslednji obliki:
1. Pristop Občine Divača h Konvenciji županov
2. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih
3. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje OS
4. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača za obdobje od 1.4.2013 do 31.5.2013
5. Predlog osnutka proračuna občine Divača za leto 2013
6. Informacija župana
7. Pobude in predlogi
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI so glasovali 4 člani sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 1.
PRISTOP OBČINE DIVAČA H KONVENCIJI ŽUPANOV
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj s sklicem 17. redne seje OS.
Predstavnik podjetja GOLEA–g. Rajko Leban je podal obrazložitev, oceno stanja in razloge,
cilje, utemeljitev ter postopke za pristop h Konvenciji Županov .
Konvencija županov je evropsko gibanje, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki so se
prostovoljno zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na
svojih območjih. Podpisniki Konvencije se zavezujejo, da bodo izpolnili in presegli cilj Evropske
unije 20 % zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020, na področjih, kjer ima občina neposreden vpliv (javne
stavbe, javna razsvetljava, prevozna sredstva v lasti občine, itd.).
Občina je že sprejela lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK) in pričela z izvajanjem
posameznih predvidenih aktivnosti po zadanem akcijskem načrtu. Izvedene oziroma v izvajanju so
tako organizacijske aktivnosti (energetsko knjigovodstvo in informiranje), priprava dokumentacije
(projektne in investicijske), kot tudi že določene investicije na področju uvajanja obnovljivih virov ter
zmanjševanja rabe energije. Glede na dosedanji angažma občine ter razpoložljivost finančnih virov za
področje energetske učinkovitosti vključno z nepovratnimi sredstvi, gre pričakovati, da bo dosegla
zahteve LEK-a, kot tudi zahteve, ki bi si jih bi zadala v okviru SEAP-a.
Strokovna komisija je dne 19.12.2012 med občinami, ki so izrazile interes za sodelovanje in vključitev
v projekt ALTERENERGY, izbrala tiste, ki se bodo vključile. Izbrane so bile primorske občine: Brda,
Miren-Kostanjevica in Divača.
Občinskemu svetu predlaga v obravnavo in sprejem Sklep o pristopu Občine Divača h Konvenciji
županov.
Člani sveta na podani predlog Skelpa o pristopu h Kovenciji županov, niso imeli pripomb.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Občina Divača pristopa h Konvenciji županov in pooblašča župana za
podpis pristopne izjave.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 2.
LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA
LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJIHOVIH UČINKIH
g. Rajko Leban je predstavil podrobno Poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu
Lokalnega energetskega koncepta občine Divača za leto 2012 in plan za leto 2013, dokumenta, ki so ju
svetniki prejeli skupaj z stalim gradivom. Pojasnil je, da je Občinski svet Občine Divača je na svoji 5.
korespondenčni seji dne 14.10.2011 sprejel Lokalni energetski koncept, ter kasneje za energetskega
managerja imenoval Goriško lokalno energetsko agencijo GOLEA. GOLEA je s sklepom zadolžena
za izdelavo letnih poročil in načrtov izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta občine Divača, ter za organiziranje izvajanja aktivnosti iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta občine Divača. Poročilo je pripravljeno v skladu z 21. členom
Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. List RS, št.
74/2009, 03/11). Po omenjenem pravilniku mora biti poročilo potrjeno s strani Občinskega sveta in
poslano pristojnemu ministrstvu do 31. Januarja (zaprosili za podaljšanje). Hkrati s poročilom
izvedenih aktivnosti se sprejme tudi plan za izvajanje aktivnosti v letu 2013.
Člani sveta na podano poročilo, niso imeli pripomb.
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Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V predlagani vsebini se potrdi Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 3.
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE OS
Župan je predlagal potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta.
Na predlagan zapisnik ni bilo pripomb.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V predlagani vsebini se sprejme zapisnik 16. redne seje Občinskega
sveta Občine Divača.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE DIVAČA
ZA OBDOBJE OD 1.4.2013 DO 31.5.2013
Strokovna služba Občine Divača ga. Pavlovčič, je prisotne informirala z 32. členom ZJF, ki določa,
da če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša se financiranje funkcij države in
občin ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede
na stanje na dan 31.12. preteklega leta.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi
sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti Občinski svet in Nadzorni
odbor. Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v tem
obdobju, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom
Občinskega sveta. V Statutu občine Divača začasno financiranje opredeljuje 99. člen.
Predlagan Sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1.4.2013 do 31.5.2013, je predhodno
obravnaval Odbor za finance. Poročilo o tem je podal predsednik odbora g. Subič. Odbor je predlagal,
da se sprejem Sklep o začasnem financiranju za obdobje enega meseca (od 1.4.2013 do 30.4.2012) in
da se v tem času sprejme proračun Občine Divača za leto 2013.
Člani sveta so podprli predlog Odbora za finance, da se sprejme začasno financiranje za obdobje
enega meseca.
Župan je dal na glasovanje predlog Sklepa o začasnem financiranju, kjer se spremeni obdobje
začasnega financirana in višina predlaganih sredstev.
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Sklep o začasnem financiranju Občine Divača za obdobje
enega meseca, od 1.3.2013 do 30.4.2013.
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Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 5.
PREDLOG OSNUTKA PRORAČUNA OBČINE DIVAČA ZA LETO 2013
Strokovna služba občine Divača ga. Pavlovčič je prisotnim predstavila osnutek proračuna Občine
Divača za leto 2013. Predlog je sestavljen na podlagi rebalansa proračuna Občine Divača za leto
2012. Vključene so tiste investicije o katerih se je dogovorilo na decembrski seji pri sprejemanju 2.
rebalansa proračuna 2012. Primerna poraba je v primerjavi s preteklim letom nižja, ter da tekoči
prihodki ostajajo na nivoju realizacije iz leta 2012(energetska sanacija stavbe osnovne šole Divača ,
podružnične šole ter Vrtca Senožeče in večnamenske dvorane Senožeče). V proračunu so vključene
obveznosti, ki niso bile v letu 2012 poravnave.
V nadaljevanju je strokovni delavec občinske uprave g. Franetič podrobneje predstavil investicije, ki
so vključene v proračun 2013.
Župan je pojasnil, da na samo prestavitev proračuna ni razprave, da se bo o predlogu proračuna
razpravljalo na posameznih občinskih odborih in komisijah, kjer bodo član teh podali svoja stališča.
g. Subič je predlagal, da se določi termine v postopku sprejemanja proračuna.
V nadaljnji razpravi je bilo dogovorjeno, da se do :
- dne 12.4. 2013 sestanejo vsi pristojni odbori in komisije v zvezi obravnave predloga
proračuna 2013
- dne 18.4.2013 skliče sejo Občinskega sveta v zvezi sprejetje proračuna 2013
- u Uradnem listu RS se rezervira termin za objavo Odloka o proračunu občine Divača za 2013.
Občinski svet se je seznanil z osnutkom proračuna občine Divača za leto 2013 in sprejel
predlagane roke za sprejem proračuna.
AD 6.
INFORMACIJA ŽUPANA
Župan je podal naslednje informacije:
1.
2.
3.
4.
5.

Dogovor o sofinanciranju izgradnje železniškega podhoda v ul. Gregor Žiberne
Pogodba o energetski sanaciji osnovne šole Divača in podružnične šole Senožeče
Sanacija gradbene jame lastnika Hipo banke za pošto
Rekonstrukcija žel. Postaje in problematika vodnega stolpa (izjava ministra Černača)
Obvestilo predsednika stanovanjske zadruge STAN DOM g. Mahnič Vinka o sklepu
upravnega odbora zadruge v zvezi z prenosom lastništva zadruge na občino Divača
6. Odstopna izjava Stojana Lipolta s funkcije člana Občinskega sveta

AD 7.
POBUDE IN PREDLOGI
Pobude podane na 17. redni seji OS:
•

g. Bombača je želel pridobiti informacijo glede nasutja zemljišča, na katerem je predvidena
izvedba igrišča v Dolnjih Ležečah ter nadaljnjih aktivnostih v smislu čimprejšnjega začetka
izvedbe omenjene investicije.
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Župan je pojasnil,da je potrebno najprej urediti lastništvo zemljišča,predvidenega za izgradnjo igrišča.
Pridobiti je potrebno soglasje javnega zavoda Park Škocjanske jame, ker se predvideno igrišče nahaja
v neposredni bližini Parka Škocjanskih jam. Glede na to, da je idejna zasnova igrišča v Dolnjih
Ležečah že izdelana, se bo šlo po predhodni ureditvi omenjenih zadev, v postopek pridobitve
gradbenega dovoljenja in pričelo z pripravljalnimi deli izgradnje igrišča.
ga. Grabar je podala pobudo (s podpisi 8 svetnikov) za dokončno sanacijo plazu nad Dujčevo
domačijo v Zavrhku. Podpisani divaški svetniki pozivajo župana in občinsko upravo, da s
ciljem preprečitve katastrofalnih posledic grozečega plazu nad Dujčevo domačijo, nastalega
septembra 2011, takoj pristopijo k temeljiti in dokončni sanaciji plazišča.
Župan je pojasnil, da je v proračunu namenjenih za sanacijo tega plazu 10.000,00 €.
g.Franetič je pripomnil, da to ti ni edini plaz v občini Divača.
•

ga. Frankovič Franetič je v zvezi z pogorelo Ribiško kočo v Famljah in želji krajanov po
čimprejšnji obnovi le te (s prostovoljnim delom), predlagala rešitev podane vloge za sklenitev
Pogodbe o brezplačni stavbni pravici med Občino Divača in Ribiško družino Ilirska Bistrica –
Sekcijo Vreme.
Župan je pojasnil, da je Občinska uprava pripravila predlog omenjene pogodbe, vendar se z
navedenimi določili on ne strinja. Pristojni odbor bo predlagal ustrezno rešitev na podlagi
dokumentacije, ki jo bo za odbor pripravil g. Felicjan.
•

g. Mahorčič je podal pobudo Rapotec Bruna in Tatjane, Kettejeva ulica 20, Divača, v zvezi z
nerešeno vlogo glede dokončne ureditve in plačila odvzetega dela parcele. Problem se kaže v
tem, da se Občina Divača ni odzvala na prejeto vlogo, ki ni bila obravnavana niti na odborih
niti na seji OS.
Župan je pojasnil dejansko stanje v zvezi z nasprotujočimi navedbami v vlogi in informacijo o poteku
in samem razgovoru sestanka z zakoncema Rapotec. Predlagal je, da pristojni odbor določi kupnino.
•

•

g. Subič je opozoril na veliko nezadovoljstvo prebivalcev Gornjih Ležeč zaradi nesaniranja
ceste , ki pelje v Gornje Ležeče in je v zelo slabem stanju. Predlagal je , da se predstavnike
vasi povabi na razgovor k županu – na Občino Divača, da se jim predstavi aktivnosti ter
nadaljnje možne rešitve navedenega problema.

Župan je predlagal, da se zbere ekipo (izmed strokovne službe Občinske uprave in članov Občinskega
sveta), da gre vaščanom predstaviti dosedanje aktivnosti in možne rešitve. Obenem je opozoril je na
podoben problem – sanacijo ceste na Kozjane.
•

ga. Grabar je prenesla pobudo poveljnika Štaba Civilne zaščite Občine Divača – g. Bezeljaka,
ki predlaga, da se v proračunu Občine Divača za leto 2013, nameni nekaj več sredstev v
rezervi sklad, za primer posledic morebitne suše v letošnjem letu.

•

g. Bombač je prisotne informiral, da je ekološki otok v Dolnjih Ležečah z lastnim delom
krajanov in finančno pomočjo Občine Divača dokončno izdelan. Zanimalo ga je, kakšne so
možnosti zamenjave pokvarjenih, poškodovanih zabojnikov z novimi.

Strokovna služba Občine ga. Macarol je pojasnila, da je Občina Divača kante in zabojnike za odpadke
nabavila pred leti in trenutno jih nima nič na zalogi, da bi jih lahko zamenjala, kjer se kažejo potrebe
po tem. V kolikor bodo finančna sredstva dopuščala, se bo šlo letos v nabavo določenega števila
novih kant in zabojnikov.
•

ga.Kocjan–Žorž je predlagala, da člani sveta dorečejo neko izhodišče – višino sredstev za
izvedbo občinskega praznika, da se bo Komisija lahko odločala pri nadaljnjem delu na
naveden področju.
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ga. Grabar je pripomnila, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravila
predlog besedila dveh novih odlokov, ki urejata področje praznikov Občine Divača in podeljevanje
priznanj v Občini Divača. Glede na to, da sta bila umaknjena z dnevnega reda 17. redne seje OS,
predlaga, da se ju uvrsti na naslednjo sejo Občinskega sveta, obravnava in sprejme, kajti v nasprotnem
primeru, veljajo določila starega občinskega odloka, po katerem pa bi Občina Divača že morala
objaviti razpis za podelitev občinskih nagrad za leto 2013.

Dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta Občine Divača je bil izčrpan, zato je župan ob 20. uri
sejo končal.
Potek seje je posnet v digitalni obliki, shranjen na CD-ju

ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Tatjana Cerkvenik, l.r

Ž U P A N:
Drago Božac, l.r.
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