OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača
SLOVENIJA
Številka: 032-0007-2015-15
Datum: 26.3.2015

Z A P I S N I K
4. redne seje Občinskega sveta Občine Divača, ki je potekala v četrtek,
dne 26.3.2015, 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 DERENČIČ – strokovna služba Občinske uprave Občine Divača
ZDENKA HREŠČAK – strokovna služba Občinske uprave Občine Divača
BRUNO BOMBAČ – predsednik KS Dolnje Ležeče
VLASTA BRATUŽ ŠTOKELJ – glavna urednica Uredniškega odbora
VESNA MATEVLJIČ – članica Uredniškega odbora
JOŽE POŽRL – član Uredniškega odbora
MATEJ MLJAČ – predstavnik podjetja Golea d.o.o. Nova Gorica
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 4. redne seje Občinskega sveta Občine
Divača.
DNEVNI RED:
1. Imenovanje upravnega odbora Razvojnega centra Divača
2. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
3. Predstavitev Predloga proračuna 2015 in Sklep o javni razgrnitvi
4. Predlog Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
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5. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov
in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih stroškov
6. Predlog Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo
programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana v obdobju od leta 2015 do
2019
7. Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomira Magajne Divača
8. Komunalni prispevek:
- Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Divača
- Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje PC Risnik v Občini Divača
- Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Obrtno industrijske cone Divača
9. Predlog Sklepa o prenosu upravljanja večnamenske dvorane Rudolfa Cvetka Senožeče
10. Predlog Sklepa o določitvi cene stavbnih zemljišč v občini Divača
11. Potrditev Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih za leto 2014
12. Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
13. Izločitev parcele št. 1043/67, k.o. Divača iz javnega dobra
14. Poročila odborov in komisij
15. Vprašanja in pobude
Županja je pozdravila vse prisotne. Ugotovila je sklepčnost.
Predlagala je potrditev Zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta, ki so ga člani sveta prejeli s sklicem
4. redne seje OS.
Na predlagan Zapisnik ni bilo pripomb.
Županja je predlagala glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
V zapisani vsebini se sprejme zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Divača.
Navzočnost je priglasilo11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je županja predlagala potrditev predloženega dnevnega reda 4. redne seje Občinskega
sveta v predlagani obliki, s spremembo vrstnega reda dosedanje 11. točke – »Potrditev Letnega
poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih
učinkih za leto 2014«, ki se jo uvrsti pod zaporedno 3. točko dnevnega reda in skladno s tem se
ustrezno preštevilčijo ostale točke dnevnega reda.
Svetnik g. Prelc je predlagal, da se z dnevnega reda umakneta 8. točka- »Komunalni prispevek« in 12.
točka – »Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni«.
g. Subič je predlagal umik 8. točke z dnevnega reda, nesmiseln pa je po njegovem umik predlagane
12. točke dnevnega reda.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Z dnevnega reda se umakne 8. točka - Komunalni prispevek:
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-

Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Divača
Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje PC Risnik v Občini Divača
Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Obrtno industrijske cone Divača

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Z dnevnega reda se umakne 12. točka - Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na
lokalni ravni.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA sta glasovala 2 člana sveta.
PROTI je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep ni bil sprejet.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagan dnevni red 4. redne seje Občinskega sveta s tem, da se 11. točko »Potrditev Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih za leto 2014« prestavi pod zaporedno 3. točko in ostale točke
dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 1.
IMENOVANJE UPRAVNEGA ODBORA RAZVOJNEGA CENTRA DIVAČA
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ga. Gustinčič je uvodoma podala
razloge za obravnavo predlagane točke - Imenovanje članov Upravnega odbora Razvojnega centra
Divača. Na podlagi spremembe Statuta in Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača, v zvezi z
zmanjšanjem števila občinskih odborov in članstva v njih, se posledično zmanjša tudi število članov
Upravnega odbora Razvojnega centra Divača. Navedene spremembe so narekovale tudi spremembo
Odloka o ustanovitvi razvojnega centra Divača, ki poleg omenjene spremembe – imenovanja treh
članov v Upravni odbor Razvojnega centra Divača, namesto prej štirih predstavnikov ustanoviteljice
zavoda, določa, da funkcija člana Upravnega odbora ni vezana na funkcijo predsednika občinskega
delovnega telesa. Pojasnila je, da po določilih Odloka o ustanovitvi Razvojnega centra Divača,
mandatna doba članom Upravnega odbora Razvojnega centra Divača ni še prenehala (do konca
mandata Zavoda), razen v primerih, kjer je dosedanjim članom Upravnega odbora prenehala funkcija
v občinskih odborih. V povezavi z 11. členom omenjenega Odloka, predlaga, da se potrdi tri
dosedanje člane Upravnega odbora kot predstavnike Občine Divača, ki so še vedno člani Občinskega
sveta in občinskih odborov.
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V nadaljevanju je potekala krajša razprava, v kateri je svetnika g. Prelca zanimalo v kolikšni meri
Upravni odbor sodeluje z direktorico Razvojnega centra pri sami izvedbi nalog Zavoda in kakšen je
plan dela Zavoda v prihodnje.
Ga. Gustinčič je pojasnila, da Razvojni center dobiva vedno nove naloge (upravljenje stare šole v
Divači, upravljanje senožeške dvorane…), zato predlaga, da se na naslednjo sejo sveta povabi
direktorico Razvojnega centra Divača, da predstavi in obrazloži plan dela.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center
Divača, Zavod za razvoj podeželja (Uradno glasilo slovenskih občin 58/2014), v Upravnem
odboru ostanejo naslednji predstavniki :
- DOBRIVOJ SUBIČ (predstavnik Odbora za finance),
- JERNEJ FRANC PREMRL (predstavnik Odbora za gospodarstvo in okolje)
- MIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ(predstavnica Odbora za negospodarstvo) .
V skladu z istimi spremembami se ugotavlja, da VOLK MATJAŽU preneha članstvo v
Upravnemu odboru Razvojnega centra Divača.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV PREJŠNJE SEJE OS IN POROČILO ŽUPANJE
Županja je podala kratko poročilo o realizaciji sklepov sprejetih na 3. redni seji Občinskega
sveta.
Vsi sprejeti sklepi so bili realizirani. Želja svetnikov je bila, da se na sejo Občinskega sveta povabi
člane Uredniškega odbora, da se na kratko predstavijo.
Po novih določilih šteje uredniški odbor glavnega urednika in tri člane. Na seji so bili prisotni: glavna
urednica Vlasta Bratož Štokelj, članica Vesna Matevljič, član Jože Požrl , članica-predstavnica
občinske uprave Romana Derenčin, članica Maruška Cerkvenik je bila opravičeno odsotna. Člani
Uredniškega odbora so podrobneje predstavili svoje delo v Uredniškem odboru.
V nadaljevanju je potekala krajša razprava, v kateri so člani Občinskega sveta podali svoje predloge na
morebitne spremembe oblikovanja in izdaje občinskega glasila.
Svetnica ga. Nives Skuk je posredovala željo bralcev, da bi bile številke Glasnika pogostejše, novice v
glasilu aktualnejše, v smislu racionalizacije, naj bi izšlo več številk glasila v manjšem obsegu.
g. Požrl je podal podatke opravljene analize za pretekla leta glede izdaje številk glasila na letni ravni
in oceno stroškov za posamezno leto. Problem pogostejše izdaje glasila se kaže v nespoštovanju rokov
za oddajo prispevkov, ki jih Uredniški odbor prejme po dogovorjenem terminu. Velikokrat je Glasnik
že oblikovan in ni mogoče vključiti določenih prispevkov. Člani Uredniškega odbora so zadovoljni, da
je vse več dopisnikov, kar pa pomeni, da mora imeti Uredniški odbor še večjo korekturo ter
pozornost pri objavi novic iz prispevkov, da so še aktualne .
Svetnica ga. Gustinčič je predlagala, da se izdela strategijo številk in termine, kdaj bodo te izšle in bi
morda to vodilo k boljši disciplini na tem področju. Menila je, da je pohvalno, da je Glasnik pozitivno
naravnan.
Po zaključeni razpravi je ga. Štokelj Bratuž predlagala izdajo dveh dodatnih polovičnih številk
Glasnika: eno krajšo številko v januarju in še eno krajšo številko po občinskem prazniku.
Člani Občinskega sveta so s predlogom soglašali.
Županja se je članom Uredniškega odbora zahvalila za podano poročilo.
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Županja je prisotne seznanila z naslednjimi informacijami:
- Potekal je sestanek s stečajnim upraviteljem Primorja, glede pogajanja nižanja cen zemljišča v
obrtni coni Risnik in možnostjo nižanja komunalnega prispevka občine, z namenom
pridobitve novih investitorjev v obrtni coni Risnik.
- V zvezi z izvedbo cestnega prehoda v Dolnjih Ležečah, je na DRSC-ju potekal sestanek, kjer
se je preučilo možnosti izvedbe in financiranja omenjene investicije (črpanje sredstev po 23.
členu).
- Potekal je sestanek z direktorjem Mercatorja, kateri je zagotovil postavitev njihovega objekta
v Divači do konca tekočega leta.
- V zvezi reševanjem zadeve lastništva Zdravstvenega doma Divača, je pripravljen Sporazum in
dogovor z Občinama Postojno in Pivko, da ga podpišeta, da se zadeva prenese na Občino
Divača.
- V mesecu marcu je v občini Divača potekalo več manjših in dve večji prireditvi: »Podelitev
priznanj najboljšim športnikom krasa in »Dan Civilne zaščite«. Predlog je, da se najboljše
športnike v občini Divača povabi na sprejem k županji Občine Divača, z namenom izraza
čestitk za dosežene uspehe in nadaljnje spodbude.
- Na Občini Divača je potekalo srečanje treh poslancev Državnega zbora - predstavnikov
stranke SMS ter članov Občinskega sveta, kjer se je odvijal pozitiven razgovor.
- Zaključujejo se dela krožišča ob vhodu v Divačo, dogovorjeno je, da se sredino krožišča
oblikuje v kraškem stilu.
- V prihodnjih dneh bo dogovorjen termin za ogled Obrtne cone Risnik, podjetja Seven ter
sestanek z podjetniki; svetniki bodo o tem pisno obveščeni.
AD 3.
POTRDITEV LETNEGA POROČILA O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA
NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJIHOVIH UČINKIH
ZA LETO 2014
Kratko obrazložitev k predlagani točki je podala strokovna služba občinske uprave ga. Hreščak.
Občinski svet Občine Divača je na 5. korespondenčni seji v letu 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 za 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 določili Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih
konceptov. Po omenjenem pravilniku mora biti poročilo potrjeno s strani Občinskega sveta in poslano
pristojnemu ministrstvu v določenem roku. Hkrati s poročilom izvedenih aktivnosti se sprejme tudi
plan za izvajanje aktivnosti v letu 2015.
V nadaljevanju je g. Matej Mljač - predstavnik podjetja Golea iz Nove Gorice, prisotnim predstavil
podrobno poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta
občine Divača za leto 2014 in plan za leto 2015.
Po krajši razpravi, je županja dala na glasovanje
PREDOG SKLEPA:
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih za leto 2014.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 4.
PREDSTAVITEV PREDLOGA PRORAČUNA 2015 IN SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI
V uvodu je županja ga. Štrucl Dovgan glede na spremenjen Poslovnik občinskega sveta Občine
Divača, podala obrazložitev postopka sprejemanja proračuna občine Divača za leto 2015.
V nadaljevanju je višja svetovalka za proračun in finance ga. Pavlovčič podala predstavitev celotnega
dela proračuna Občine Divača za leto 2015.
Po krajši razpravi je županja dala na glasovanje
PREDOG SKLEPA:
V predlagani vsebini se sprejme Sklep o javni razpravi predloga proračuna Občine Divača za
leto 2015.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 5.
PREDLOG SKLEPA O PODALJŠANJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
Strokovna služba Občine Divača ga. Pavlovčič je podala kratko pojasnilo k predlogu Sklepa o
podaljšanju začasnega financiranja. Občine Divača za obdobje od 1.4.2014 do 30.4.2015., ki so ga
člani sveta prejeli v gradivu. Županja Občine Divača je predhodno sprejela Sklep o začasnem
financiranju za prve 3 mesece (januar –marec 2015), ker pa v tem obdobju proračun Občine Divača
za leto 2015 še ni sprejet, mora za nadaljnje začasno financiranje sprejeti Sklep Občinski svet. Predlog
je, da se začasno financiranje podaljša še za 1 mesec ter, da se sprejeti Sklep objavi v Glasilu
slovenskih občin.
Predlagan sklep je predhodno obravnaval Odbor za finance, predsednik Odbora g. Subič je podal
stališče odbora, ki soglaša s predlaganim sklepom in ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
Na seji sveta o predlaganem sklepu niso razpravljali.
Županja je predlagala glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
V predlagani vsebini se sprejme Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Divača v
obdobju od 1.4.2015 do 30.4.2015.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 6
PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O PLAČAH, PLAČILIH ZA OPRAVLJANJE
FUNKCIJE IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV
DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV
IN ČLANOV SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE DIVAČA TER O POVRAČILIH
STROŠKOV
Strokovna delavka Občinske uprave ga. Pavlovčič je predstavila spremembe Pravilnika o plačah,
plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine
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Divača ter o povračilih stroškov, kjer gre za uskladitev dosedanjega Pravilnika z veljavno zakonodajo.
Spremembe zajemajo:
- izplačila nagrad predsednikom krajevnih skupnosti - uskladitev z veljavno zakonodajo ki
ureja navedeno področje;
- izplačila nagrad članom Uredniškega odbora, kot posledična spremembe Statuta in
Poslovnika, ki po novem Uredniški odbor šteje manj članov in ima samo odgovornega
urednika;
- izplačila nagrad članom in predsedniku Nadzornega odbora v zvezi opravljanja nadzorov;
- izplačila nagrad članom Občinske volilne komisije, kjer se doda določilo, da se plačilo
izvaja v skladu z veljavno zakonodajo.
Predlagan akt so predhodno obravnavali člani Statutarno pravne komisije in Obora za finance ter
soglašali z predlaganim besedilom Pravilnika. Predsednica Statutarno pravne komisije ga. Florjančič
je posredovala pripombo komisije, da se ob nadaljnjih spremembah občinskih aktov, v gradivu
predloži tudi dotedanji veljavni akt, da bodo razvidne posamezne predlagane spremembe akta.
Člani sveta na predlagan dokument niso imeli pripomb.
Županja je predlagala glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov
drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih
stroškov v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet
AD 7
PREDLOG STRATEGIJE FINANCIRANJA DRUŠTEV, KI DELUJEJO V JAVNEM
INTERESU IN CELODNEVNO IZVAJAJO PROGRAME NA OBMOČJU OBČIN DIVAČA,
HRPELJE-KOZINA, KOMEN IN SEŽANA V OBDOBJU OD LETA 2015 DO 2019
Strokovna služba Občine ga. Derenčin je prisotnim predstavila predloženo gradivo, ki so ga člani
sveta prejeli s sklicem 4. redne seje OS.
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 sledila krajša razprava, v kateri je svetnik g. Prelc
predlagal možnost vključitve društva Slovenske Karitas v predlagano Strategijo financiranja društev,
ki delujejo na območju vseh štirih občin (Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana).
Po zaključeni razpravi je županja predlagala glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi sprejetega Sklepa Občinskega sveta Občine Divača št. 032-0007/2015-06 z dne
26.3.3015, glede predlagane potrditve Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem
interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen
in Sežana v obdobju od leta 2015 do 2019, se predlaga proučitev možnosti glede vključitve
društva Slovenske karitas v predlagano Strategijo financiranja društev, v prihodnje.
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 8
PREDLOG SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K RAZPOREDITVI PRESEŽKA
PRIHODKOV NAD ODHODKI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA DR. BOGOMIRA MAGAJNE DIVAČA
Svetnica ga. Gustinčič je podala informacijo k predloženemu gradivu - predlogu Sklepa o izdaji
soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola dr. Bogomira Magajne Divača. Ob zaključnem računu za leto 2014 so ugotovili
presežek prihodkov nad odhodki. Skladno z zakonodajo je Svet zavoda sprejel sklep glede
namembnosti ugotovitvenega presežka , da se ugotovljeni presežek sredstev nameni za posodobitev
računalniške opreme računalniških programov in dokup pohištva za povečano število učencev. Ker o
razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj zavoda, se Občino Divača zaproša
za izdajo navedenega soglasja.
Predlagan sklep so člani sveta prejeli z ostalim gradivom za 4. redno sejo OS, predhodno sta ga je
obravnavala Odbor za finance in Odbor za negospodarstvo. Oba Odbora sta sprejela Sklep v
predlagani obliki in ga predlagala v sprejem Občinskemu svetu.
Člani Občinskega sveta na predlagan Sklep niso imeli pripomb.
Županja je predlagala glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
V predlagani obliki se sprejme Sklep o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomira Magajna Divača.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 9
PREDLOG SKLEPA O PRENOSU UPRAVLJANJA VEČNAMENSKE DVORANE
RUDOLFA CVETKA SENOŽEČE
Županja je uvodoma podala obrazložitev k predlaganemu Sklepu o prenosu večnamenske dvorane
Senožeče v upravljanje Razvojnemu centru Divača.
Svetnik g. Ferfila, obenem tudi predstavnik KS Senožeče je pojasnil razloge predlaganega prenosa
objekta. Med ostalim je povedal, da je KS Senožeče pripravljena pomagati pri izvedbi upravljanja,
vsekakor pa ne more sama KS upravljati s tem objektom, obvezno pa mora biti za ta vzdrževalna dela
usposobljena določena oseba.
Svetnica ga. Gustinčič je pojasnila, da je bila omenjena dvorana že od samega začetka izgradnje
ločena od objekta osnovne šole, ni bila vezana nanjo in možnost, da bi šolski hišnik opravljal
vzdrževalna dela na senožeški dvorani odpade, ker je prekomerno obremenjen že z dosedanjim
obsegom del, ki jih izvaja že na treh objektih.
Svetnica ga. Frankovič Franetič je predlagala novo zaposlitev vzdrževalca, ki bi poleg senožeške
dvorane skrbel za vzdrževanje ostalih objektov v občini Divača (Muzej slovenskih filmskih igralcev,
Stara šola Divača…).
Županja je pojasnila, da novih, dodatnih zaposlitev Občina Divača ne more izvesti (zaradi omejitev in
pomanjkanja finančnih sredstev) in bo potrebno poiskati druge rešitve.
V nadaljevanju je g. Subič predlagal, da se poišče zapisnik seje Občinskega sveta in ugotovi čemu je
bila senožeška dvorana namenjena , za kar predlaga imenovanje določene komisije.
Po zaključeni razpravi je županja dala na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA:
Občina Divača odda objekt »Dvorana Rudolfa Cvetka«, ki se nahaja na parc. št. 2690/4 k.o.
2447-Senožeče, v upravljanje Razvojnemu centru Divača, Zavod za razvoj podeželja,
Kolodvorska 3a, 6215.Divača.
Medsebojna razmerja v zvezi s prenosom nepremičnega premoženja v upravljanje, se med
Občino Divača in Razvojnim centrom Divača uredijo s pogodbo o upravljanju.
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati Sklep o prenosu premoženja v upravljanje št. 0320010/2014-09 z dne 3.11.2014.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 6 članov sveta.
PROTI je glasoval 5 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
V okviru te točke je županja na predlog svetnikov podala v sprejem
PREDLOG SKLEPA:
Imenuje se Komisija za pregled dokumentacije glede namembnosti in financiranja večnamenske
dvorane v Senožečah. V navedeno Komisijo se imenujejo: Urška Florjančič, Martin Prelc,
Benjamin Škrlj in Jovo Ferfila.
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 10
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CENE STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINI DIVAČA
v.d. direktor Občinske uprave g. Felicjan je podal pojasnilo k predlaganemu sklepu. Občina Divača je
ob upoštevanju Uredbe o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2014, ter stanja
na trgu nepremičnin ter gospodarske situacije predlagala znižanje cene za prodajo občinskih zemljišč
do površine vključno 100m 2.
PREDLOG SKLEPA:
V predlagani vsebini se potrdi predlog Sklepa o določitvi cene stavnih zemljišč v občini Divača .
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 11
PREDLOG KODEKSA RAVNANJA IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV NA
LOKALNI RAVNI
Predsednica Statutarno pravne komisije ga. Florjančič je podala kratko obrazložitev k predloženemu
besedilu Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, ki ga je pripravila Skupnost
občin Slovenije in ga predlagala v obravnavo in sprejem Občinskim svetom posameznih občin v
Sloveniji. Komisija je ugotovila, da je predlagano besedilo akta vsebinsko nesporno in je akt sprejela
z večino glasov prisotnih članov ter ga predlagala v sprejem Občinskemu svetu.
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Predlagan dokument je predhodno obravnaval in sprejet tudi Odbor za finance. Poročilo je podal
predsednik odbora g Subič.
Na seji sveta je o predlaganem dokumentu potekala krajša razprava, v kateri je g. Prelc pripomnil, da
se s predlaganim aktom ne strinja, ker ne vidi nobenih koristi, ki bi jih ta akt doprinesel. Občina
Divača ima veljavne akte (Statut, Poslovnik …), ki določajo smernice delovanja. Menil je, da
izvoljeni predstavniki na lokalni ravni bi morali delovati v skladu z veljavno zakonodajo, predvsem pa
vestno in pošteno, za kar meni, da predlagan akt ne vpliva na omenjeno delovanje izvoljenih
predstavnikov, kajti eno je pravni pojem, drugo pa je poštenje ljudi. Besedilo predlagana akta ne
predvideva nobenih sankcij ob morebitni kršitvi predlaganih pravil, zato bo glasoval proti sprejetju
predlaganega akta.
Ga. Florjančič je pojasnila, da večina državnih organov imajo za delovanje sprejete določene kodekse,
zato meni, da je predlagan dokument smiselno sprejeti.
Po zaključeni razpravi, je županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni v predlagani obliki.
Sprejeti »Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni« se objavi na internetni
strani Občine Divača in v glasilu Občine Divača »Glasnik«.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 12
IZLOČITEV PARCELE ŠT. 1043/67, K.O. DIVAČA IZ JAVNEGA DOBRA
v.d. direktor Občinske uprave g. Felicjan je podal kratko obrazložitev k predlagani točki. Za ureditev
lastniškega stanja v krožišču pred šolo, bo potrebno zamenjati parceli št. 1043/67 in 683/83, obe k.o.
Divača in obe v lasti Občine Divača – v naravi predstavljajo zemljišče okrog hiše na notranji strani
zidu, za parcelo 65/3 k.o. Divača v lasti Valenčič Marka iz Divače – v naravi po celotni cesti poteka
cesta - ulica Albina Dujca v Divači. Ta del parcele je nastal, ko se je geodetsko urejalo dejansko
stanje in dejansko ni več del ceste - ulice dr. Bogomirja Magajne Divača, temveč se nahaja na notranji
strani zidu dvorišča g. Marka Valenčiča. Pred izvedbo zamenjave pa je potrebno parcelo 1043/67 k.o.
Divača izločiti iz javnega dobra in se na ta način začne postopek menjave navedenih parcel.
Člani sveta na predlagan sklep niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parceli št. 1043/67, k.o. Divača, stavbno zemljišče v
izmeri 14 m², vpisana kot last Občine Divača.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 13
POROČILA ODBOROV IN KOMISIJ
Predsedniki posameznih odborov in komisij so stališča odborov in komisij vezanih na dnevi red 4.
redne seje OS, podali pri posameznih točkah dnevnega reda, razen sklepov sprejetih na Odboru za
gospodarstvo in okolje, ki so navedeni v Zapisniku 3. seje odbora z dne 10.3.2015. Predsednik
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Odbora za gospodarstvo in okolje g. Škamperle je predlagal potrditev sklepov v okviru : 2., 3., 5., 6.,
7., 8., in 10. točke navedenega Zapisnika.
Županja je dala na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
V predlagani vsebini se prejme navedene sklepe v okviru: 2., 3., 5., 6., 7., 8., in 10. točke
Zapisnika 3. seje Odbora za gospodarstvo in okolje z dne 10.03.2015.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
Pobude podane na posameznih odborih in komisijah, so vključene v naslednjo točko dnevnega reda.

AD 14
VPRAŠANJA IN POBUDE
Na seji Občinskega sveta so bile podane naslednje pobude:
 g. Dobrivoj Subič:
je predlagal sprejetje Odloka o javnem redu in miru, na podlagi katerega se bo lahko odstranilo razne
nezakonito postavljene barake.
 g. Martin Prelc:
- opozoril na nerešeni problem izgradnje vaškega doma v Škofljah, kjer se del vaščanov zavzema za
izvedbo zelenice na prostoru, predvidenem za izgradnjo vaškega doma, Agrarna skupnost pa želi
postaviti tam objekt, kjer bi imela svoje prostore.
- opozoril je na nevaren ovinek na križišču v Famljah, kjer je potrebno postaviti ustrezno ograjo.
 ga. Nives Skuk:
glede na to, da so bili prostori v divaški stari šoli obnovljeni z namenom oddaje določenim društvom,
jo zanima, če so bili dodeljeni Mešanemu pevskemu zboru Divača in ali jih že uporabljajo.
 ga. Urška Florjančič:
- predlagala je premestitev daljnovodov v vremski dolini, da se jih odmakne od posameznih hiš in da
se izvedejo uradne meritve sevanja postavljenih daljnovodov;
- zanima jo, kdo je presojal podane pripombe PUP-a;
- podala je pripombo na delovanje zaposlenih v občinski upravi, ker se ne oglašajo na službene
telefone.
 g. Jernej Franc Premrl:
je predlagal spremembo parkirnega režima pred divaško šolo (v popoldanskem času).
 g. Dobrivoj Subič:
- prisotne je povabil na koncert Pihalnega orkestra Divača v Kosovelov dom Sežana dne 4.4.2015;
- podal je pobudo o obisku pobratene Občine Podčetrtek dne 20.5.2015
- predlagal je ogled obrtne cone Risnik in družbe Seven dne 9.4.2015.
 g. Bruno Bombač (predsednik KS Dolnje Ležeče):
- predlagal je, da Občinska uprava izvede postopek pri družbi DARS glede meritve hrupa v Dolnjih
Ležečah;
- podal je informacijo o sprejetem Sklepu na seji sveta KS Dolnje Ležeče, glede odpovedi izplačila
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sejnin članom sveta KS Dolnje Ležeče, v korist omenjene KS.
Na Odboru za gospodarstvo in okolje so bile podane naslednje pobude:
 g. Drago Škamperle
je predlagal, da Občinska uprava občine Divača do naslednje seje odbora pripravi osnutek Odloka za
obnovo fasad ter propadajočih objektov, kot ga ima občina Sežana.
 g. Martin Prelc:
s predlogom g. Škamperleta se ne strinja, ker meni da bi prihajalo do zlorab odloka.
 g. Subič Dobrivoj
podal je informacijo, da se je v preteklosti širitev kamnoloma blokirala.
 g. Martin Prelc:
predlaga, da občina pristopi k subvencioniranju prevoza mleka.
 g. Aleš Franetič:
predlaga, da se pri vstopnicah za ogled Škocjanskih jam, 1EUR nameni občini ali za investicije.

Na Odboru za negospodarstvo so bile podane naslednje pobude:
 ga. Mirjam Frankovič Franetič :
predstavila je predlog nabora dogodkov v občini v Tednu kulture in dogodkov ob občinskem prazniku;
 ga. Nives Skuk:
v imenu Osnovne šole Divača obnavlja pobudo, ki so jo že naslovili na Občino, da se namesti tri
dodatne smetnjake in sicer enega pred šolo na zelenici in dva na igriščih za šolo;
 g. Matej Bezeljak:
podal je pobudo, da se Medobčinskim redarskim službam predlaga, da bi zjutraj pri osnovni šoli
nadzirali dovoze staršev otrok, ker je zjutraj zaradi dolgotrajnejšega ustavljanja vozil staršev, ki
pripeljejo otroke v šolo, pri šoli velik prometni kaos, saj je ta pot namenjena le dovozu otrok v vrtec;
 Člani Odbora so podali skupni pobudi:
- ponovno naj se preuči možnost namestitve varovalnih mrež na igriščih za OŠ Divača in v proračunu
naj se za izvedbo zagotovi ustrezna finančna sredstva;
- v okviru praznovanja Občinskega praznika naj se izvedba dogodkov skrči na dva dneva; gledališka
predstava naj se uvrsti v sobotni program - pred plesom; predlog izbora ansambla za ples: Donačka,
Marineros; v program naj se uvrsti praznovanje jubileja Jamarske zveze (50-letnica), 40 obletnica
srečanja mladih planincev na Vremščici; organizacijo Divaškega teka naj se zaupa enemu izmed
lokalnih društev in tek naj se izvede npr. na dve ali več let; organizacijo Ex-Tempora Stojana Zafreda
naj se zaupa enemu izmed lokalnih društev ali institucij in dogodek naj se izvede npr. na dve ali več
let.

Na Statutarno pravni komisiji sta bili podani naslednji pobudi:

-

 g. Martin Prelc:
je podal pripombo glede pošiljanja in prejemanja gradiva svetnikom za sklic posameznih občinskih
sej, ponovno je poudaril naj Občinska uprava pri tem upošteva predpisane roke;
zanimalo ga je, kje na internetu, so vidne objavljene sprememba Poslovnika in Statuta Občine Divača.
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Dnevni red 4. redne seje Občinskega sveta Občine Divača je bil izčrpan, zato je županja ob 21. 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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