OBČINA DIVAČA

OBČINSKI SVET
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača
SLOVENIJA

Številka: 032-0004-2015-08
Datum: 9.2.2015

Z A P I S N I K
3. redne seje Občinskega sveta Občine Divača, ki je potekala v ponedeljek,
dne 9.2.2015, v sejni sobi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.
Sejo je vodila županja ga. Alenka Štrucl Dovgan.
Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Divača (v nadaljevanju: člani
sveta):
BENJAMIN ŠKRLJ
DAMIJANA GUSTINČIČ
DOBRIVOJE SUBIČ
DRAGO ŠKAMPERLE
JERNEJ FRANC PREMRL
JOVO FERFILA
MARTIN PRELC
MATEJ BEZELJAK
MIRJAM FRANKOVIČ-FRANETIČ
NIVES SKUK
URŠKA FLORJANČIČ
Ostali prisotni:
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN - županja Občine Divača
IZTOK FELICJAN – v.d. direktor Občinske uprave Občine Divača
VESNA PAVLOVČIČ - strokovna služba Občinske uprave Občine Divača
ROMANA DERERNČIČ – strokovna služba Občinske uprave Občine Divača
JANA TEBEC – predsednica KS Vreme
DENIS AMBROŽIČ – predsednik KS Barka
ANDREJ DEKLEVA – predsednik KS Misliče
MAGDALENA SVETINA TERČON – ravnateljica Kosovelove knjižnice Sežana
TATJANA CERKVENIK – zapisničarka
Seja se je pričela ob 17. uri. Navzočih je bilo 11 članov sveta.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine
Divača.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje OS
2. Potrditev dnevnega 3. redne seje OS
3. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS
4. Sprememba Statuta občine Divača in Poslovnika Občinskega sveta občine Divača
5. Odlok s spremembi Odloka o pristojnostih in nalogah Krajevnih skupnostih v Občini Divača
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6. Seznanitev Občinskega sveta s povzetkom regijskih izvedbenih načrtov na področju
socialnega varstva za obdobje 2014-2016
7. Izdaja mnenja Občinskega sveta Občine Divača k predlogu Strateškega načrta Kosovelove
knjižnice Sežana 2015-2019
8. Imenovanje članov v Uredniški odbor
9. Poročilo županje
10. Poročila odborov in komisij
11. Vprašanja in pobude
Županja je pozdravila vse prisotne. Ugotovila je sklepčnost.

AD 1.
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE OS
Županja je predlagala potrditev predloženega zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Divača.
Na predlagan zapisnik ni bilo pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
V zapisani vsebini se sprejme zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Divača.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.
POTRDITEV DNEVNEGA REDA 3. REDNE SEJE OS
V nadaljevanju je županja predlagala potrditev predloženega dnevnega reda 3. seje OS. Z
obrazložitvijo je predlagala spremembo 5. točke dnevnega reda, kjer se namesto navedene
spremembe Odloka sprejema nov Odlok o pristojnostih in nalogah Krajevnih skupnostih v Občini
Divača.
Na predlagan dnevni red 3. redne seje ni bilo pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Z predlagano spremembo besedila 5. točke,
predlagani vsebini.

se sprejme dnevni red

3. redne seje OS v

Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV PREJŠNJE SEJE OS
Županja je podala kratko poročilo o realizaciji sklepov sprejetih na 2. redni seji Občinskega sveta.
Vsi sprejeti sklepi so bili realizirani.
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AD 4.
SPREMEMBA STATUTA OBČINE DIVAČA IN
POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DIVAČA
Županja je uvodoma povedala, da je na podlagi opozorila članov Statutarno pravne komisije na
tiskarske napake v besedilu Statuta Občine Divača in Poslovnika Občinskega sveta, strokovna služba
Občinske uprave pripravila spremembe besedila obeh omenjenih aktov.
Predlagane spremembe besedila obeh aktov je predhodno obravnavala Statutarno pravna komisija in
soglašala z predlaganim besedilom Statuta Občine Divača in Poslovnika Občinskega sveta Občine
Divača ter ju predlagala v sprejem Občinskemu svetu.
Na seji sveta je v zvezi z predlaganima aktoma potekala krajša razprava, nakar je županja predlaga la v
sprejem naslednja sklepa:
PREDOG SKLEPA:
V predlagani obliki se sprejeme spremembe in dopolnitve Statuta Občine Divača .
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
V predlagani obliki se sprejeme spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine
Divača.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5.
ODLOK O PRISTOJNOSTIH IN NALOGAH KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
V OBČINI DIVAČA
Županja je pojasnila, da zaradi ustanovitve nove krajevne skupnosti Dolnje Ležeče, je potrebno za
pripravo in izvajanje proračuna sprejeti tudi spremembe Odloka o pristojnostih in nalogah krajevnih
skupnosti v Občini Divača. Pristojnosti in naloge ter način financiranja krajevnih skupnosti v Občini
Divača so predpisane z Odlokom o pristojnostih in nalogah KS v občini Divača. Ker pa je bil
navedeni odlok sprejet na pravni podlagi Statuta Občine Divača, ki ne velja več, se je odločilo, da se
namesto sprememb odloka, predlaga nov odlok, ki bo temeljil na veljavnih pravnih osnovah in bo
usklajen s Statutom Občine Divača. Predlagala je, da se Odlok obravnava skladno s 74. členom
Poslovnika občinskega sveta tako, da se prva in druga obravnava združita.
Spremembe iz prejšnjega odloka so predvsem sklic na nove podlage Statuta in Poslovnika občinskega
sveta Občine Divača ter določitev kriterijev za razdelitev sredstev krajevnim skupnostim, za katere je
v Statutu določeno, da se jih določi z Odlokom.
Sama razdelitev sredstev in določitev kriterijev je bila najprej zaupana predsednikom vseh KS, ki so se
večkrat sestali na sosvetu KS, vendar glede končne variante se niso uskladili, zato je strokovna služba
pripravila kriterije in izračun in jih predhodno predstavila na Odboru za finance, ki je obravnaval
predlagan Odlok. Stališče odbora v zvezi obravnave predlaganega akta, je v nadaljevanju podal
predsednik odbora g. Subič.
Odbor za finance ni soglašal z predlagani kriteriji za izračun sredstev posameznim KS, meni, da so
nesprejemljiva, ker so po teh kriterijih izračunana sredstva posameznim KS nesorazmerno dodeljena
(KS Vreme v primerjavi z KS Barko in KS Misličami dobi neprimerno manj sredstev glede na število
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vasi in število prebivalcev, ravno tako KS Senožeče dobi več sredstev v primerjavi z KS Divačo). Ene
KS imajo večje površine objektov kot druge zato bi bilo nepravično da te dobijo več sredstev kot
druge, ki nimajo nič oziroma manj površin.
Zato je Odbor za finance sprejel nov predlog kriterijev za določitev % razdelitve, ki je bil predhodno
predstavljen na sejah posameznih KS in so ga podprle: KS Vreme, KS Divača in KS Dolnje Ležeče.
Nov predlog vsebuje naslednje kriterije: število prebivalcev v KS, površino KS, število vasi v KS,
površino objektov v upravljanju oz. v lasti KS.
Po navedenih kriterijih znaša izračun sredstev za posamezno KS v % : Divača 26,55, Vreme 18,48,
Senožeče 25,96, Barka 9,30, Misliče 10,27, Dolnje Ležeče 9,44 %.
g. Subič je pripomnil, da predlagani izračuni, predstavljeni po II tabeli (priložena je pri zapisniku
finančnega odbora), izkazujejo uravnoteženost in jih je smiselno potrditi. Predlagane rešitve so
usklajene s Statutom in Poslovnikom Občinskega sveta, kar pa ne velja z dosedanjimi določenimi
merili.
V nadaljevanju je županja pojasnila, da gre za zelo majne razlike med izračunanimi zneski med prvim
in drugim podanim predlogom, zato je predlagala, da se predlog Odloka o pristojnostih in nalogah
KS v Občini Divača z vključenimi kriteriji delitve sredstev KS, ki jih je pripravila Občinska uprava in
so ga člani sveta prejeli v gradivu, umakne iz obravnave in se glasuje o predlogu Odloka o
pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača z vključenimi kriteriji delitve sredstev KS, ki jih je
sprejel Odbor za proračun in finance in so ga člani sveta prejeli naknadno.
Svetnik g. Premrl je predlagal, da se upošteva predlog občinske uprave za izračun meril dodelitve
sredstev KS, ker so strokovno pripravljena. Občinska uprava je pripravila Odlok vključno z merili,
Odbor za finance jih je popravil. Nesmiselno je, da se glasuje samo o podanem predlogu Odbora za
finance in se prvotni predlog županje umakne iz glasovanja, ter da se na podlagi predloga Odbora za
finance popravi Odlok o pristojnostih in nalogah KS v občini Divača.
Strokovna služba Občine ga. Pavlovčič je pojasnila, da kriteriji za izračun sredstev posameznim KS
niso nikjer določeni in se jih lahko spremeni. Občinska uprava je pri izdelavi tega dela odloka
zavzela neko izhodišče – 5 kriterijev, ki so v besedilu odloka točno opisani in se po njenem mnenju
lahko spremenijo.
Predsednica Statutarno pravne komisije ga Florjančič je podala stališče komisije, ki je predhodno
obravnavala predloženi akt. Ugotovila je, da je predlog Občinske uprave pripravljen v skladu z
Statutom Občine Divača in tudi predlog Odbora za finance je usklajen z veljavno zakonodajo, ki ureja
navedeno področje; skratka besedilo Odloka o pristojnostih in nalogah KS je v skladu z zakonodajo.
Glede na dejstvo, da se je županja po svoji presoji odločila, da prvi predlog umika in predlaga
glasovanje o drugem predlogu, ga. Florjančič predlaga, da se predlog županje spoštuje.
Svetnik g.Jovo Ferfila, je kot predstavnik Sveta KS Senožeče pripomnil, da bo podprl prizadevanja o
začetku postopka, da se lastništvo stavbe KS Senožeče prenese na Občino Divača, prostore Knjižnice
v Senožečah pa naj se prenese na Kosovelovo knjižnico Sežana.
V razpravo se je vključila tudi ravnateljica Kosovelove knjižnice Sežana, ki je ob navedeni pobudi
predstavila postopek in pogoje ustanovitve enot Kosovelove knjižnice Sežana in ustanovitve
posameznih krajevnih knjižnic, kjer gre za ločen postopek. Ločena je tudi finančna obveznost.
Krajevno knjižnico Senožeče, zaradi navedenih razlogov, ne bo mogoče uvrstiti kot 5. enoto
Kosovelove knjižnice Sežana, zato tudi predlagan prenos lastništva ne bo mogoče izpeljati.
Predsednik KS Barka g. Denis Ambrožič je pripomnil, da bi morali biti pri pogajanjih v zvezi
določitve meril obvezno prisotni predsedniki vseh petih svetov KS in v zvezi s tem sprejeti usklajen
predlog. Predlagal je, naj se pri določitvi izračuna sredstev KS upoštevajo merila iz prejšnjega leta, po
katerih so manjše KS dobile nekoliko več sredstev, ki so jih vložile v obnovo vasi. Poudaril je, naj
svetniki upoštevajo dejstvo, da so Brkini zapostavljeni , da nataliteta v brkinskih vaseh znatno pada,
ter da so nujno potrebni ukrepi glede obnove Brkinov.
Županja je pojasnila, da dosedanja merila za izračun kriteriji delitve sredstev KS niso v skladu z
zakonodajo, zato je potrebna določitev novih meril. Predlog, o katerem so razpravljali na sosvetu, ni
bil usklajen, ker je bila KS Divača proti, zato je občinska uprava pripravila nov predlog .
Svetnik g. Martin Prelc je pripomnil, da se kriteriji meril lahko spreminjajo kadarkoli med letom,
predlaga, se na današnji seji sprejme predlagan Odlok, ki je potreben za nadaljnjo izdelavo
proračun za leto 2015. Predsedniki KS se lahko v prihodnje sestanejo in sprejmejo določene
spremembe odloka.
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Po zaključeni razpravi je županja predlagala glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Prva in druga obravnava predloga Odloka o pristojnostih in nalogah KS v občini Divača se
združita.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet
PREDLOG SKLEPA :
V predlagani vsebini se sprejme Odlok o pristojnostih in nalogah KS v občini Divača.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet

AD 6
SEZNANITEV OBČINSKEGA SVETA S POVZETKOM REGIJSKIH IZVEDBENIH
NAČRTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 2014-2016
Strokovna delavka Občinske uprave ga. Derenčin je uvodoma podala obrazložitev in opravičilo
koordinatorja priprav Izvedbenih načrtov – CSD Koper in direktorice CSD Sežana, ki na področju
sociale pokriva našo občino, glede opravičene odsotnosti na seji OS zaradi podaje obrazložitev o
podanem gradivu. Dokument je bil predhodno obravnavan na Odboru za negospodarstvo in Odboru
za finance, kjer je bil podrobno predstavljen postopek priprave regijskih izvedbenih načrtov na
področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016, ki je potekal najprej na državnem nivoju in nato
po posameznih regijah, predstavljeno je bilo sodelovanje našega okolja pri pripravah načrta in
izpostavljeni so bili bistveni elementi načrta, ki naj bi bili pomembni za našo občino.
V nadaljevanju sta predsednika obeh odborov: ga. Frankovič Franetič in g. Subič podala stališče obeh
odborov v zvezi obravnave predlaganega dokumenta.
Oba odbora sta sprejela sklep, da sta se seznanila s Povzetkom regijskih izvedbenih načrtov na
področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016 in da je potrebno v občinskem proračunu 2015
predvideti ustrezna sredstva za namene izvajanja programov, ki bodo v bodoče podlaga za morebitno
vključitev v izvajanja Regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva za obdobje 20142016.
Člani sveta na predlagan dokument niso imeli pripomb.
Županja je predlagala glasovanje.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Divača se je seznanil z dokumentom »Povzetek Regijskega izvedbenega
načrta« na področju socialnega varstva 2014-2016 za Obalno-kraško statistično regijo« in
podpira izvedbo predlaganega Načrta.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet
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AD 7
IZDAJA MNENJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DIVAČA K PREDLOGU
STRATEŠKEGA NAČRTA KOSOVELOVE KNJIŽNICE SEŽANA 2015-2019
Strokovna služba Občine ga. Derenčin je prisotnim predstavila predloženo gradivo - Strateški načrt
Kosovelove knjižnice Sežana 2015-2019 ter predlog sklepa z dopolnitvami Strateškega načrta.
Dodatno obrazložitev je na seji sveta podala ravnateljica Kosovelove knjižnice Sežana ga. Magdalena
Svetina Terčon.
Predlagan dokument je bil predhodno predstavljen in obravnavan ter v predlagani vsebini potrjen na
Odboru za negospodarstvo in Odboru za finance. Stališča obeh odborov v zvezi z obravnavanim
dokumentom sta podala predsednika obeh odborov g. Subič in ga. Frankovič Franetič.
Na seji sveta je o predlaganem dokumentu je sledila krajša razprava.
ga. Skuk je opozorila na programe, ki so v načrtu predvideni za naše okolje, predlagala je, da bi bilo
potrebno s Knjižnico skupno doreči izvajanje projektov v našem okolju in da bi se morala Knjižnica
mogoče več vključevati v različne projekte lokalnega okolja. za izvajanje projektov. Zanimalo jo je
tudi zakaj Knjižnica nima bibliobusa.
Ravnateljica Kosoveolove knjižnice je podala kratko obrazložitev skupnega sodelovanja in možnosti
sodelovanja pri različnih prireditvah. Predlagala je skupni sestanek predstavnikov vseh zavodovo, ki
se ukvarjajo s kulturo, da bi se dogovorili glede skupnega sodelovanja. Glede bibliobusa je pojasnila,
da ima Knjižnica, skupno z Občino, že več let željo nakupa bibliobusa in organizacije mobilne
izposoje gradiva v vseh občinah, vendar bi za ta projekt bila potrebna velika finančna sredstva, kar bi
bilo zelo težko izvedljivo. Bibliobusna izposoja je v občini Divača organizirana v sodelovanju z
Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper.
g.Bezeljak je izpostavil možnost zmanjšanja materialnih stroškov Knjižnice v Divači s preureditvijo
načina ogrevanja (ogrevanje za več uporabnikov: gasilci, CZ, Knjižnica,..).
ga. Frankovič Franetič je poudarila, da je potrebno delo Knjižnice podpreti in zagotavljati dobre
pogoje, saj je delo Knjižnice v kraju zelo pomembno. Poudarila je, da je potrebno v občinskem
proračunu zagotoviti Knjižnici dovolj obsežna sredstva, predvsem za nakup knjig in za kritje
materialnih stroškov.
ga. Gustinčič je pohvalila delovanje Kosovelove knjižnice tako v Sežani kot v Divači. Glede na
dejstvo, da je Šola Divača kar močno vpeta v sodelovanje divaške Knjižnice predlagala, dopolnitev
predloženega akta, da se dano pripombo vključi v besedilo Strateškega načrta.
Podala je še pripombo na prikazane podatke v tabeli Zaposlitve v letu 2015-2019 na str. 25, kjer pri
podatkih zaposlenih pogreša prikaz podatkov zaposlenih po posameznih enotah knjižnice, predlaga
dopolnitev tabele z dodatnim stolpcem, kjer bo prikazano število zaposlenih po posameznih enotah
Kosovelove knjižnice Sežana.
Po zaključeni razpravi je županja predlagala glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Divača daje pozitivno mnenje k predlaganemu STRATEŠKEMU
NAČRTU KOSOVELOVE KNJIŽNICE SEŽANA (2015-2019).
Občinski svet občine Divača zadolži Kosovelovo knjižnico Sežana, da v predlagani STRATEŠKI
NAČRT KOSOVELOVE KNJIŽNICE SEŽANA (2015-2019) vnese dopolnitev, da bo Knjižnica
spremljala in skušala smiselno upoštevati Letni program kulture občine Divača, prvenstveno v
delu, ki se bo nanašal na področje knjižnične dejavnosti v občini Divača ter v dokument doda
navedbo Letnega programa kulture v občini Divača za leto 2014.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 8
IMENOVANJE ČLANOV V UREDNIŠKI ODBOR
Predsednica KVIAZ-a ga. Gustinčič je uvodoma povedala, da je prejšnjemu Uredniškemu odboru
potekel mandat, ker je mandatna doba članov Uredniškega odbora vezana na mandatno dobo članov
Občinskega sveta.
Prisotne je seznanila s spremembo Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila. Določeno je,
da Uredniški odbor sestavljajo: odgovorni urednik in štirje člani uredniškega odbora od katerih je
eden strokovni sodelavec iz Občinske uprave Občine Divača, ki ga določi županja.
V nadaljevanju je predstavila predloge, ki so bili pravočasno vloženi na naslov Občine Divača, za
imenovanje članov v Uredniški odbor in so jih v nadaljevanju obravnavali člani KVIAZ-a.
Član komisije g. Premrl je predlagal, da se člane izbira na podlagi podanih predlogov po teritorialnem
načelu.
Predsednica komisije ga Gustinčič je poudarila, da je pri sami pripravi, oblikovanju in izdaji glasila
zelo pomemben tehnični del in oblikovanje glasila, kar naj bi se upoštevalo pri izbiri in imenovanju
članov v navedeni odbor. Člani komisije so izmed predlaganih kandidatov podali različne predloge
imenovanja. Odločali so se med naslednjimi izbranimi kandidati:: Jože Požrl, Vlasta Bratuž, Nataša
Adam, Maruška Cerkvenik, Vesna Matevljič.
Komisija je sprejela sklep, da se v Uredniški odbor imenujejo: Vlasta Štokelj Bratuž – odgovorni
urednik, Jože Požrl – član , Nataša Adam- član, Vesna Matevljič . član.
Na predlagan sklep KVIAZ-a je podala pripombo svetnica ga. Frankovič Franetič in predlagala, da se
v Uredniški odbor vključi Maruško Cerkvenik, namesto Nataše Adam kar je v nadaljevanju
obrazložila.
Član KVIAZ-a g. Premrl je temu nasprotoval, menil je, da je smiselno upoštevati predlog KVIAZ.a,
ki je o zadevi predhodno temeljito razpravljala in sprejela sklep, ki ga je predlaga v sprejem
Občinskemu svetu.
Županja je zaključila razpravo in predlagala glasovanje.
Najprej se je glasovalo o predlogu KVIAZ-a.
PREDLOG SKLEPA:
V Uredniški odbor za izdajo občinskega glasila, se imenujejo:
- VLASTA ŠTOKELJ BRATUŽ, Istrskega odreda 29/a, 6215 Divača- odgovorna urednica
- JOŽE POŽRLJ, Lokavska cesta 10, 6215 Divača - član odbora
- VESNA MATEVLJIČ, Trg 15. aprila 1, 6215 Divača – članica odbora
- NATAŠA ADAM, Dolenja vas 1/c , 6224 – članica odbora
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA sta glasovala 2 člana sveta.
PROTI je glasovalo 8 član sveta.
Sklep ni bil sprejet.
Ker predlog KVIAZ.a ni bil sprejet, se je glasovalo še o drugem podanem predlogu.
PREDLOG SKLEPA:
V Uredniški odbor za izdajo občinskega glasila, se imenujejo:
- VLASTA ŠTOKELJ BRATUŽ, Istrskega odreda 29/a, 6215 Divača- odgovorna urednica
- JOŽE POŽRLJ, Lokavska cesta 10, 6215 Divača - član odbora
- VESNA MATEVLJIČ, Trg 15. aprila 1, 6215 Divača – članica odbora
- MARUŠKA CERKVENIK, Dolnje Vreme 40/a, 6217 Vremski Britof – članica odbora
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
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Županja je predlagala, da se iz Občinske uprave imenuje v Uredniški odbor:
- ROMANO DERENČIN, Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a – članica odbora.
Občinski svet se je seznanil z predlaganim imenovanjem.
AD 9
POROČILO ŽUPANJE
Županja je prisotne seznanila z naslednjimi informacijami:
-

-

-

-

-

-

-

-

Obisk delegacije – predstavnikov Občine Divača pri predsedniku Uprave Luke Koper z
namenom podaje podpore k izgradnji II. tira Divača - Koper; predvideno je tudi povratno
srečanje v Divači, z namenom ogleda rekonstrukcije železniške postaje Divača, zraven so
vabljeni vsi člani OS, točen termin dogodka se bo naknadno sporočilo;
V Divači je postavljena s strani podjetja Golea iz Nove Gorice »polnilna postaja« za
električno polnjenje koles in avtomobilov; v prihodnjih dneh bo Občina Divača brezplačno
prejela še tri električna kolesa, ki bodo shranjena v hotelu Malovec in bodo uporabnikom dana
v brezplačno uporabo vključno z 3 polnilnimi karticami.
Na podlagi svetniške pobude podane na zadnji seji sveta, je na Občini Divača potekal
sestanek z direktorico Zdravstvenega doma Sežana in direktorico Kraških lekarn v zvezi
problematike reševanja delovnega časa obeh ustanov v Divači. Ugotovljeno je bilo, da sta
urnika obeh ustanov usklajena, da je odsotnost zdravnika v Zdravstvenem domu v Divači le v
primeru, ko je le ta na izobraževanju ali na nadomeščanju drugega zdravnika. V postopku je
urejanje lastništva stavbe Zdravstvenega doma Divača.
Potekal je sestanek s stečajnim upraviteljem Primorja, glede ureditve in dokončanja del v
obrtni coni »Risnik« ter ureditve uporabnega dovoljenja tamkajšnje čistilne naprave.
Glede umestitve kamperjev na zemljevid Slovenije, je bil v zvezi s tem opravljen ogled na
Dolenjskem, kot primer dobre prakse in podpisana je bila pristopna izjava k vključitvi
Občine Divača v »Mrežo kamperjev«.
Sestanek z predstavnikom Inkubatorja Sežana, ki je predlagal, da bi vse štiri občine imele en
skupen prostor za podajo splošnih informacij in svetovanj.
Potekal je »kulturni praznik« ki je bil uspešno izveden, pri tem gre zahvala Osnovni šoli
Divača, TKŠD Urbanščica in delavki občinske uprave Romani Derenčin.
Predvidena je prireditev »Športnik Krasa in Brkinov«, v sklopu vseh štirih občin, izvedbeni
del prireditve je letos zaupan Občini Divača, prireditev je predvidena dne 4.3.2015 v
senožeški večnamenski dvorani.
Vodstvo JZ Park Škocjanske jame je zaprosilo Občino Divača, da pristopi h konzorciji
suhogradnji zidov.
Potekali so razgovori z predstavniki Istra benza, glede možnosti prestavitve bencinske črpalke,
ki predstavlja pereč problem sredi Divače, vendar imenovani niso zainteresirani z predlagano
rešitvijo.
Iskalo se je možnosti glede umestitve nove trgovine v Divači, pri različnih investitorjih
(Hofer, Lidl, Mercator), vendar ni bilo izkazanega interesa, kajti po izvedenih izračunih je na
tej lokaciji premajhno število prebivalcev.
Išče se možnosti glede izvedbe širokopasovnega omrežja v občini Divača.
Ob zaključku je prisotne informirala, da funkcijo županje opravlja neprofesionalno, uraduje
vse delovne dni (8-10 dnevno) in s tem skuša prispevati k racionalizaciji stroškov občine.
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AD 10
POROČILA ODBOROV IN KOMISIJ
Predsedniki posameznih odborov in komisij so stališča odborov in komisij vezanih na dnevi red 3.
redne seje OS, podali pri posameznih točkah dnevnega reda, razen pobud podanih na posameznih
odborih in komisijah, ki so vključene v naslednjo točko dnevnega reda.

AD 11
VPRAŠANJA IN POBUDE
Na seji Občinskega sveta so bile podane naslednje pobude:
 g. Dobrivoj Subič:
- je predlagal, da Občinska uprava izvaja nadzore nad delom občinskih koncesionarjev (pluženje,
vzdrževanje zelenih površin, košenje, ….) in pripravi končno poročila o izvedenih delih posameznega
koncesionarja ;
- Občinska uprava naj pozove g.Živca glede nadaljevanja izvedbenih del postavitve optičnega kabla
za vasi Dane-Kaćiče-Pared.
 g.Matej Bezeljak:
-opozoril je na sproževanje lažnih alarmov v Gasilskem domu Divača, potrebno je pozvati pristojno
inšpekcijsko službo, da pregleda omenjen sistem.
-prisotne je seznanil in povabil na prireditev ob »Dnevu civilne zaščite«, ki bo potekala dne 5.
marca 2015 v osnovni šoli Divača, kjer bodo slovesno podeljena priznanja Civilne zaščite.
 g. Benjamin Škrlj :
je predlagal izvedbo čistilne akcije za čiščenje jame »Ledenice« - naravnega spomenika.
 ga. Mirjam Frankovič Franetič:
je podala je informacijo o pridobitvi priznanja Turistične zveze Slovenije na prireditvi Alpe Adira,
za označitev »poti vodnih zakladov« , ter podala pobudo za enotno označitev tematskih poti v sklopu
projekta »enotne ureditve označb v Sloveniji« , ki se financira iz evropskih sredstev.
 g.Denis Anbrožič:
je predlagal, da bi bilo smiselno doseči konsenz, da bi lahko lastniki zemljišč in gozdov v Brkinih
tržili od tujcev določeno vrednost za nabrane gozdne sadeže in poljske pridelke.
Na Odboru za proračun in finance so bile podane naslednje pobude:

-

 g. Dobrivoj Subič:
v zvezi z nastajanjem krožišča v Divači, je potrebno razmisliti glede postavitve označevalnih
tabel v kraju Divača, opremiti krožišče z omenjenimi tablami in vso drugo potrebno signalizacijo;
podal je pripombe krajanov nad slabo opravljenim pluženjem v Divači.

Na Odboru za negospodarstvo so bile podane naslednje pobude:

-

 Člani Odbora so podali skupno pobudo:
nujno je potrebno določiti/izbrati skrbnika Večnamenske dvorane Rudolfa Cvetka Senožeče;
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-

-

-

 Mirjam Frankovič Franetič :
Opozorila na prejete odgovore Občinske uprave v zvezi s podanimi vprašanji in pobudami na
prejšnji seji OS. V zvezi s predlogom izvajanja prostovoljnega dela v občini je predlagala, da bi
sklicali vsa društva v lokalni skupnosti in pripravili predlog čiščenja okolice. Čistilno akcijo bi
lahko priredili v spomladanskem času (april), pred občinskim praznikom in pred začetkom pouka
v šoli. Članek o tem bi se objavilo v občinskem glasilu.
Podala je pobudo, da se zagotovi vzdrževalca, ki bo na tehničnem področju skrbel za občinske
objekte v občini, kjer to še ni urejeno oziroma predstavlja problem – (npr. dvorana v Senožečah,
Vremah, Škrateljnova domačija,..)
Podala je informacijo, da se krajani s področja Brkinov pritožujejo nad nekontrolirano vožnjo z
različnimi močnejšimi prevoznimi sredstvi po nekategoriziranih cestah v naši občini. Predlagala
je, da se namestijo table za prepoved vožnje na nekategoriziranih cestah v občini.

Na seji KVIAZ-a so bile podane naslednje pobude:

-

 Člani komisije so predlagali:
da bi Glasnik izhajal pogosteje – vsaka 2 meseca zaradi aktualnosti novic;
da se stroški izdaje posamezne številke glasila racionalizirajo predvsem iz dveh vidikov: porabe
papirja in barvnih fotografij;
da se Uredniški odbor povabi na sejo Občinskega sveta, da predstavi svojo zamisel delovanja na
področju sestave, oblikovanja in izdaje občinskega glasila.

Dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta Občine Divača je bil izčrpan, zato je županja ob 20.30 uri
sejo končala.
Potek seje je posnet v digitalni obliki, shranjen na CD-ju.

ŽUPANJA:
Alenka Štrucl Dovgan, l.r.

ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Tatjana Cerkvenik, l.r
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