OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača
SLOVENIJA
Številka: 032-0017/2015-12
Datum: 17.12.2015

Z A P I S N I K
9. redne seje Občinskega sveta Občine Divača, ki je potekala v četrtek,
dne 17.12.2015, 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
Opravičeno odsotna članica Občinskega sveta:
URŠKA FLORJANČIČ
Ostali prisotni:
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN - županja Občine Divača
VESNA MASLIČ – predsednica Nadzornega odbora
VESNA PAVLOVČIČ - strokovna služba Občinske uprave Občine Divača
NATAŠA MACAROL – strokovna služba Občinske uprave Občine Divača
STOJAN ŠČUKA – direktor JZ Park Škocjanske jame
VANJA DEBEVEC – strokovna služba JZ Park Škocjanske jame
IZTOK BANDELJ – direktor KSP d.d. Sežana
VLASTA KUKANJA – strokovna služba KSP d.d. Sežana
predstavniki Civilne iniciative Krasa in Brkini
TATJANA CERKVENIK – zapisničarka
Seja se je pričela ob 17. uri. Navzočih je bilo 10 članov sveta.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine
Divača.
DNEVNI RED:
1. Predstavitev JZ Park Škocjanske jame in delovanje Biosfernega območja Krasa in porečja
reke Reke
2. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
3. Predlog proračuna Občine Divača za leto 2016
4. Odlok o spremembi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
5. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe »Ravnanje s komunalnimi odpadki« v
Občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača
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6. Potrditev Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
naslednje generacije v občini Divača
7. Podaljšanje najemne pogodbe za izredno dodeljeno neprofitno stanovanje na naslovu Ulica
Albina Dujca 6, Divača
8. Predlog za uvrstitev spomenika Gregorja Žiberne za spomenik občinskega pomena.
9. Imenovanja:
- kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru
- članov Častnega razsodišča
10. Zahteva za spremembo Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017–
povprečnina
11. Stališča županov Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana do reševanja
problematike kobilarne Lipica
12. Poročila odborov in komisij
13. Vprašanja in pobude
Županja je pozdravila vse prisotne. Ugotovila je sklepčnost.
Predlagala je potrditev Zapisnika 8. redne in 3. ter 4. dopisne seje OS, ki so jih člani sveta prejeli v
gradivu.
Na predlagane Zapisnike ni bilo pripomb.
Županja je predlagala glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Zapisnike: 8. redne in 3. ter 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Divača v
predlagani vsebini.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je županja predlagala razširitev predloženega dnevnega reda 9. redne seje Občinskega
sveta z dodatno uvrščenima točkama:
- Zahteva za spremembo Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017–
povprečnina; pod zaporedno 10. točko dnevnega reda;
- Stališča županov Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana do reševanja
problematike kobilarne Lipica; pod zaporedno 11. točko dnevnega reda ter ustreznim
preštevilčenjem ostalih točk dnevnega reda.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Z predlagano spremembo, uvrstitvijo dveh dodatnih točk »Zahteva za spremembo Zakona o
izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017– povprečnina« (pod 10. točko) in »Stališče
županov Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana do reševanja problematike kobilarne
Lipica« pod (11. točko) ter ustreznim preštevilčenjem ostalih točk, se sprejme dnevni red 9.
redne seje Občinskega sveta v predlagani vsebini.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 1
PREDSTAVITEV JZ PARK ŠKOCJANSKE JAME IN DELOVANJE BIOSFERNEGA
OBMOČJA KRASA IN POREČJA REKE REKE
Mag. Vanja Debevec, vodja Službe za raziskovanje in razvoj v Parku Škocjanske jame, je predstavila
delovanje Biosfernega območje Kras in porečje reke Reke. Le-to je sestavljeno iz treh območij –
ožjega zavarovanega območja parka, vplivnega območja s porečjem reke Reke in tranzicijskega
območja občine Divača. Biosferno območje, zajema tudi Vremščico, Brkine, Prestransko-slavinski
ravnik, Sajevško polje, Košansko dolino ter Snežniško pogorje z ostalim območjem Bistriškega in
Kočanije, zato so predlagali dopolnitev obstoječega imena v Kras in porečje Reke, je pojasnila
Debevčeva ob predstavitvi filma Izviri - voda - reka - jama – življenje.
Park Škocjanske jame je bil 29. oktobra 2004 na sedežu Unesca v Parizu sprejet v svetovno mrežo
biosfernih območij Človek in biosfera (Man and Biosphere, MAB). To je medvladni raziskovali
program, ki potrjuje določena biosferna območja. Znamka MAB, ki je obenem nagrada in
odgovornost, je značilna za območja s trajnostnim ravnovesjem narave in človekovih dejavnosti,
merila za vključitev pa so izjemno visoka naravna vrednost, visoka ekološka integriteta, izjemna
biotska pestrost, omejena raba naravnih virov in visoka kulturna vrednost.
Cilj programa Človek in biosfera, je ohranjanje lokacij izjemne narave za prihodnje generacije. Pri tem
je nujno sodelovanje domačinov, ki tako laže uveljavljajo svoje interese. Hkrati tu potekajo
znanstvena raziskovanja, izobraževanja in usposabljanja za trajnostni razvoj, je program opisala ga.
Debevec in poudarila, da pestre izobraževalne programe želijo v parku nadgraditi z raziskovanjem,
zato so vzpostavili sodelovanje med fakultetami, parkom, občinami, posamezniki in podjetniki, saj
se bo le tako doseglo ciljno izvajanje raziskav in takojšnje prevajanje novih znanj v življenje in delo
domačinov ter parka,” je dodala Debevčeva.
Ga. Debevec je podala še informacijo, da je Park Škocjanske jame že leta 1999 začel oblikovati
mrežo osnovnih šol v porečju Reke od njenega izvira do njenega izliva. Raziskovanje narave in
kulturne dediščine ob njenem mentorstvu ter s pripomočki in metodami je obogatilo delo na šolah,
pravzaprav učence in učiteljice Osnovne šole v Kuteževem, v Ilirski Bistrici, v Divači in v Vremah
ter v dveh osnovnih šolah v sosednji Italiji. Mreža šol Parka Škocjanske jame je bila zgled mrežam
šol v Kozjanskem parku, Notranjskem regijskem parku, Parku prirode Učka na Hrvaškem in v občini
Lidköping na Švedskem, po tem programu izobraževanja pa so se zgledovali tudi v Biosfernem
območju porečja La Dordogne v Franciji.
V nadaljevanju je direktor Parka Škocjanske jame g. Stojan Ščuka je poročal o uspešno zaključenem
letu, v katerem so zaključili kar nekaj projektov, ki pomembno prispevajo k ohranjanju in varovanju
narave in kulturne dediščine ter ozaveščanju širše javnosti o njenem pomenu. Med največje dosežke
sodi obnovitev turistične infrastrukture v Škocjanskih jamah, s čimer se bo bistveno prispevalo k
zmanjšanju porabe električne energije v jami, k varstvu živalskih vrst v jami ter varnosti
obiskovalcev. Pomemben prispevek k varstvu podzemnih voda so naredili z urejanjem in čiščenjem
odpadnih voda za ožje območje parka. Z različnimi izobraževalnimi programi so izobraževali in
ozaveščali različne ciljne skupine – od domačinov, šolarjev in njihovih mentoric do prostovoljnih
naravovarstvenih nadzornikov in obiskovalcev. V tem letu so dosegli rekorden obisk parka in sicer
130.000 obiskovalcev. V letu 2016 želijo nadaljevati že začrtane vsebine, med njimi izstopa priprava
številnih “mehkih” vsebin za ohranjanj narave in kulturne dediščine ter njene interpretacije tako na
zavarovanem kot tudi na širšem območju. S pristojnimi deležniki obenem načrtujemo rešitev
čiščenja
in urejanja odpadnih voda v porečju reke Reke.
Glede na to, da se sedaj odpira novo programsko obdobje, je podal informacijo o različnih projektih,
ki so v pripravi in iskanju možnosti sodelovanja tudi z Občino Divača v smislu skupne priprave in
prijave na določene projekte.
Sledila je krajša razprava, v kateri so člani sveta direktorju postavili določena vprašanja.
Po zaključeni razpravi se je županja zahvalila ga. Debevčevi in g. Ščuki za izčrpni poročili.
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AD 2
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV PREJŠNJE SEJE OS IN POROČILO ŽUPANJE
Županja je podala kratko poročilo o realizaciji Sklepov sprejetih na 8. redni seji Občinskega sveta.
Vsi sprejeti Sklepi 8. redne seje Občinskega sveta, so bili realizirani.
Županja je prisotne seznanila z naslednjimi informacijami in dogodki v obdobju od zaključka prejšnje
seje Občinskega sveta, pa do tega dne:
- zaključenih gradbenih delih na projektu izgradnje cestnega prehoda v Dolnjih Ležečah;
- opravljenem razgovoru z g. Cerkvenikom iz Senožeč glede možnosti določitve druge
nadomestne lokacije za izgradnjo načrtovanega objekta (tovarne), na parkirišču ob avtobusni
postaji v Senožečah;
- pristopu Občine Divača k podpisu pobude za razrešitev Ministra za finance zaradi kršitve
Zakona o financiranju občin;
- sestanku z predstavniki Primorja v stečaju glede izvedbe del v divaški obrtni coni Risnik v
skladu z dogovorom ter informacijo o bančni odobritvi določitve višine vrednosti prodaje
zemljišč v omenjeni coni , ki znaša od 35 € do 50 €/m2;
- poročilo o izvedbi projektov v občini Divača v letu 2015, ki so bili izvedeni izključno z
lastnimi proračunskimi sredstvi Občine Divača.

AD 3
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE DIVAČA ZA LETO 2016
Strokovna služba Občine Divača ga. Pavlovčič je članom predstavila predlog proračuna Občine
Divača za leto 2016. Posamezne proračunske postavke so bile podrobneje obrazložene na predhodnih
sejah odborov in komisij, kjer so obravnavali predlog proračuna Občine Divača za leto 2016 in podali
določene pripombe. Poročila o tem so na seji sveta podali predsedniki posameznih odborov in komisij.
ga. Pavlovčič je predstavila vključene spremembe, nastale v času med predstavitvijo proračuna in
obravnavanim predlogom proračuna.
V nadaljevanju je predsednik Odbora za finance g. Subič podal stališče Odbora, ki je je obravnaval
predlog proračuna Občine Divača za leto 2016 in ga sprejel z sprejetimi pripombami(ki so navedene v
zapisniku Odbora), ter ga predlagal v sprejem Občinskemu svetu.
Sledila je razprava, v kateri so člani Občinskega sveta podali svoja stališča na sprejeti proračun.
Po zaključeni razpravi je županja dala na glasovanje 4 predlagane sklepe.
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2016 v predlagani
obliki.
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Divača
za leto 2016 v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Kadrovski načrt za leto 2016 v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA: V predlagani obliki se sprejme Kadrovski načrt v organih skupne
občinske uprave Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za leta 2016,2017 in 2018.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRISTOJNOSTIH IN NALOGAH KS
V OBČINI DIVAČA
Strokovna služba Občine Divača ga. Pavlovčič je podala obrazložitev k besedilu predloženega Odloka
o spremembi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
Spremembe in dopolnitve Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača se nanašajo na
nekatere spremenjene naloge KS, ki so določene v Prilogi 1, Prilogi 2 in Prilogi 3. Pobuda za
spremembo Odloka je bila podana s strani KS Dolnje Ležeče, nato pa so bili k oddaji predlogov
pozvani tudi predsedniki ostalih KS v Občini Divača. Pobude, ki se nanašajo na spremembe v
upravljanju z nekaterimi nepremičninami: objekti, javnimi površinami in nekategoriziranimi cestami
so podale vse krajevne skupnosti, z izjemo KS Barka. KS Vreme pa je svojo pobudo naknadno
umaknila.
Glede na to, da so bili predlogi za spremembe in dopolnitve seznamov, v katerih so navedene
nepremičnine, ki jih imajo v upravljanju KS, podani na pobudo predsednikov KS v Občini Divača, se
predlaga sprejem sprememb in dopolnitev Odloka v predlagani obliki.
Predlagan akt sta predhodno obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor za finance. Člani obeh
delovnih teles so soglašali s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristojnostih
in nalogah KS v Občini Divača v predlagani obliki in ga predlagajo v nadaljnjo obravnavo in v
sprejem Občinskemu svetu.
Člani Občinskega sveta na predlagane spremembe besedila Odloka niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristojnostih
in nalogah KS v Občini Divača v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 5
ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE »RAVNANJE S
KOMUNALNIMI ODPADKI« V OBČINAH SEŽANA, HRPELJE-KOZINA, KOMEN,
DIVAČA
Predstavnika KSP d.d. Sežana – direktor Iztok Bandelj in Vlasta Kukanja sta prisotnim predstavila
Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe »Ravnanje s komunalnimi odpadki« v Občinah
Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača. Predstavila sta vse novosti in spremembe metodologije, kot
to določa nova zakonodaja (MEDO).
Predlagan dokument sta predhodno obravnavala in v predlagani obliki potrdila Odbor za
gospodarstvo in okolje in Odbor za finance. Predsednika obeh odborov sta podala sprejeta stališča
odborov v zvezi obravnavane zadeve.
Na seji sveta je v zvezi z predlaganim dokumentom potekala krajša razprava, v kateri sta predstavnika
podjetja KSP d.d. Sežana podala obrazložitve in odgovore na posamezna vprašanja svetnikov.
Po zaključeni razpravi je županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V predlagani obliki se potrdi se Elaborat o oblikovanju cene storitev
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen in
Divača, št. IT/4896-15.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 6
POTRDITEV NAČRTA RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA
ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ NASLEDNJE GENERACIJE V OBČINI DIVAČA
Županja je prisotnim predstavila Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij naslednje generacije v občini Divača, ki ga je pripravilo podjetje Eurocon d.o.o. iz
Ljubljane.
V letu 2016 naj bi bil objavljen razpis za sofinanciranje izgradnje odprtih širokopasovnih omrežij.
Osnova za umestitev investicije v NRP je izdelan Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja.
Podjetje Eurocon d.o.o. iz Ljubljane je izdelalo Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Divača, kjer so opisane potrebe prebivalcev in
gospodarstva. Opisani so tudi različni načini financiranja izgradnje omrežja.
Podjetje Eurocon d.o.o. se je z izjavo obvezalo, da bo načrt razvoja po potrebi prilagodilo razpisnim
pogojem, ko bodo ti objavljeni. Razpisni pogoji trenutno niso znani. V primeru spremembe Načrta
razvoja Občinski svet sprejme samo potrditev novelacije načrta razvoja.
Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme predlog sklepa v predlagani vsebini.
Z predlagano zadevo sta se predhodno seznanila Odbor za finance in Odbor za gospodarstvo. Z
razlogom, ker gradiva niso pravočasno dobili, člani Odbora za gospodarstvo, načrta niso potrdili,
menili so, da bodo zadevo preučili do seje sveta. Odbor za finance pa je predlagan načrt potrdil v
predlagani vsebini.
Na seji sveta je o predlaganem dokumentu potekala krajša razprava. Člani sveta so podali svoja
mnenja.
Po zaključeni razpravi županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Potrdi se Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij naslednje generacije v občini Divača, ki ga je izdelalo podjetje Eurocon d.o.o.,
Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, datum: 13.11.2015.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 7
PODALJŠANJE NAJEMNE POGODBE ZA IZREDNO DODELJENO NEPROFITNO
STANOVANJE NA NASLOVU ULICA ALBINA DUJCA 6, DIVAČA
Strokovna služba Občine Divača ga. Macarol je podala obrazložitev k predlogu sklepa za podaljšanje
najemne pogodbe za neprofitno stanovanje na naslovu Ulica Albina Dujca 6, Divača. Gradivo k
predlagani točki dnevnega reda je bilo posredovano članom sveta z ostalim gradivom za sejo sveta.
Predhodno ga je obravnaval Odbor za finance in soglašal s predlaganim sklepom.
Člani sveta na besedilo predlagana sklepa niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Sivčev Goranu se podaljša najemna pogodba za neprofitno najemno
stanovanje na naslovu Albina Dujca 6, Divača, do 31.12.2016. Z imenovanim se sklene aneks k
najemni pogodbi št. 352-0011/2008-6 z dne 24.12.2008.
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 8
PREDLOG ZA UVRSTITEV SPOMENIKA GREGORJA ŽIBERNE ZA SPOMENIK
OBČINSKEGA POMENA
Strokovna služba Občine ga. Macarol je podala kratko obrazložitev k predlogu sklepa za uvrstitev
spomenika Gregorja Žiberne za spomenik »občinskega pomena«. Občina Divača je že v preteklem
letu uredila spominsko obeležje na grobnem polju Gregorja Žiberne ( pomemben divaški jamar in
avtor knjige Divaški prag). Ker imenovani nima svojcev, ki bi skrbeli za spominsko obeležje in
plačevali najemnino grobnega polja, se predlaga sprejem predloženega sklepa.
Predlagan sklep je predhodno obravnaval Odbor za finance, predsednik Odbora g. Subič je podal
stališče Odbora, ki je soglašal, da se spomenik Gregorja Žiberne določi za spomenik »občinskega
pomena«.
Člani Občinskega sveta na predlagan sklep niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Grob GREGORJA ŽIBERNE, ki se nahaja na starem pokopališču v
Divači, je javnega pomena, zato se zanj ne plačuje najemnina za grobno polje. Vzdrževanje
groba zagotavlja občina Divača.
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 9
IMENOVANJA:
KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE OKROŽNEGA SODIŠČA V KOPRU,
ČLANOV ČASTNEGA RAZSODIŠČA
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ga. Gustinčič je poročala o
dosedanjih aktivnosti v zvezi z pozivom Okrožnega sodišča Koper in nadaljnjim postopkom za
imenovanje kandidatov za sodnike porotnike. Poziv za podajo predlaganih kandidatov je Občinska
uprava objavila na internetni strani Občine Divača in na Oglasni deski Občine Divača. Poziv je bil
posredovan Vrtcu Sežana, Osnovni šoli Divača , predsednikom svetov KS v občini Divača ter vsem
članom in članicam Občinskega sveta Občine Divača. Rok za oddajo predlogov je bil do srede, dne
2.12.2015 do 12.ure. Komisija je v razpisanem roku prejela 10 predlogov. Člani KMVI so pri nadaljnji
izbiri predlaganih kandidatov sledili načelu teritorialne zastopanosti ter starosti predlaganih
kandidatov in sprejeli Sklep, da se za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru,
predlaga naslednje kandidate: SKERBIŠ SUZANA, Zavrhek 18, 6217 Vremski Britof; OREŠNIK
BOJAN, Senožeče 82/a, 6224 Senožeč, FLORJANČIČ URŠKA, Dolnje Vreme 43, 6217 Vremski
Britof; SKUK NIVES, Kettejeva 7, 6215 Divača.
Za imenovanje sodnice porotnice za mladoletniške prestopke Okrožnega sodišča v Kopru, se predlaga
kandidatko GUSTINČIČ DAMIJANO, Kajuhova 21/a, 6215 Divača.
Podane predloge se predlaga v potrditev Občinskemu svetu.
Člani sveta na podane predloge niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru, se
predlaga naslednje kandidate:
- SKERBIŠ SUZANA, Zavrhek 18, 6217 Vremski Britof;
- OREŠNIK BOJAN, Senožeče 82/a, 6224 Senožeče.
- FLORJANČIČ URŠKA, Dolnje Vreme 43, 6217 Vremski Britof;
- SKUK NIVES, Kettejeva 7, 6215 Divača;
Za imenovanje sodnice porotnice za mladoletniške prestopke Okrožnega sodišča v Kopru, se
predlaga kandidatko GUSTINČIČ DAMIJANO, Kajuhova 21/a, 6215 Divača.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
Glede imenovanja članov Častnega razsodišča, je predsednica ga. Gustinčič poročala, da je Komisija
za mandatna vprašanja, volitve, prejela v razpisanem roku, na podlagi javnega razpisa, samo en
predlog za imenovanje člana Častnega razsodišča. Komisija je v skladu z 26. členom Kodeksa
ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, sprejela ugotovitveni sklep, da se Častno
razsodišče ne more formirati, ker je prijavljen samo en član.
Rok za oddajo predlogov za imenovanje članov Častnega razsodišča se je podaljšalo do dne
17.12.2015 do 15. ure. Člani KMVI so se ponovno sestali omenjenega dne, pred sejo sveta in
obravnavali vseh 5 prispelih predlogov za imenovanje članov Častnega razsodišča ter oblikovali
predlog sklepa, ki se ga podajo v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu. Tudi v tem primeru so
člani KMVI pri imenovanju sledili načelu teritorialne zastopanosti v občini.
Člani Občinskega sveta na podani predlog niso imeli pripomb.
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Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: V skladu z 26. členom Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na
lokalni ravni, sprejetega na 4. redni seji Občinskega sveta, se za člane Častnega razsodišča
Občine Divača, imenuje naslednje predlagane kandidate :
- DIEGO LOREDAN, Laže 15, 6224 Senožeče
- MIRAN FAKIN, Nova cesta 14, 6215 Divača
- LILIJANA KOCJAN ŽORŽ, Stanka Volka 3, 6215 Divača
- PAVEL ŠKAMPERLE, Kajuhova 1, 6215 Divača
- ZMAGOSLAV BARIČ, Zavrhek 2/d, 6215 Divača
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 10
ZAHTEVA ZA SPREMEMBO ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA RS ZA LETI 2016
IN 2017– POVPREČNINA
Županja ga. Alenka Štrucl Dovgan je podala kratko obrazložitev k dodatno uvrščeni točki dnevnega
reda Zahtevi za spremembo Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 – povprečnina.
Skupnost občin Slovenije je podala obvestilo, da je bil na izredni seji Državnega zbora dne, 1.12.2015,
potrjen Zakon o izvrševanju proračuna republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617).
Obveščajo, da je v sprejetem zakonu prišlo do spremembe členov (oštevilčenje), ki so bili izpodbijani
na podlagi sprejetih sklepov SOS, ZOS in ZMOS. Tako velja namesto 53. , 54. in 55. člen, sedaj 54.,
55. in 56. člen.
Vsem občinam, ki so sprejemale sklepe do 1.12.2015 se najlepše zahvaljujejo in sporočajo, da
spremembe sklepov niso potrebne. Tiste občine, ki bodo sklepe sprejemale na sejah OS po 1.12.2015
pa prosijo, da upoštevajo ustrezne spremembe v številčenju členov ZIPRS1617.
Kljub sprejetju ZIPRS1617 SOS meni, da je sprejetje sklepov Občinskih svetov, s katerimi se
nasprotuje določbam zakona smiselno, saj je zdaj, bolj kot kadarkoli prej, potrebno pokazati enotnost
lokalne samouprave v Sloveniji in izpostaviti resnost finančne situacije za občine in njihove
prebivalce.
Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme predlog sklepa v predlagani vsebini.
Člani Občinskega sveta na podani predlog niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Divača, odločno nasprotuje 54. členu, 55. členu in
56. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 v katerih ta
določa višino finančnih sredstev za občine. Svetnice in svetniki ugotavljamo, da Vlada RS in
Državni zbor s tako dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne
samouprave in še dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi socialne in
ekonomske krize že tako zelo prizadeti. Prav tako pa državna raven deluje v nasprotju s pravili
pravne države, saj že nekaj let določa višino povprečnine v nasprotju z Zakonom o financiranju
občin.
Svetnice in svetniki zahtevajo, da se 54., 55. in 56. člen Zakona o izvrševanju proračuna RS za
leti 2016 in 2017 spremenijo tako, da se glasijo:
54. člen
Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra na prebivalca.
Višina povprečnine za leto 2017 znaša 536,00 evra na prebivalca.
55. člen
Se črta.
56. člen
V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne
primerne porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela
sredstev za sofinanciranje investicij iz leta 2015
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V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne
primerne porabe občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti
po 23. členu ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega proračuna, pri čemer
se za pridobitev osnove za sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe
četrtega in petega odstavka 23. člena ZFO-1. Sredstva investicijskega transfera se lahko v
skladu s 23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov strukturne
in kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta, vendar jih
organ upravljanja ne pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa sodi tudi nepovračljiv
davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 11
STALIŠČA ŽUPANOV OBČIN DIVAČA, HRPELJE-KOZINA, KOMEN IN SEŽANA DO
REŠEVANJA PROBLEMATIKE KOBILARNE LIPICA
Županja je podala kratko obrazložitev k dodatno uvrščeni točki dnevnega reda, predloženemu Stališču
županov Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana do reševanja problematike Kobilarna
Lipica, in besedilu predlaganega dopisa, ki so ga župani omenjenih občin naslovili na Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, ki so ga člani sveta prejeli v dodatnem gradivu za sejo sveta.
Županji in župana Občin Divača, Hrpelje -Kozina, Komen in Sežana so se sestali v petek, 27. 11. 2015
in med drugim obravnavali tudi problematiko Kobilarne Lipica na pobudo Civilne iniciative za
Kobilarno Lipica. Župani izražajo zaskrbljenost nad dogajanji v Kobilarni Lipica, ki je pomemben
kulturno zgodovinski spomenik in nosilni steber kraškega in slovenskega turizma.
V pismu naslovljenem na Ministrstvo za gospodarski razvoj so podpisani županji in župana poudarili
željo lokalnih skupnosti za sodelovanje pri usklajenem razvoju območja, ki vključuje tudi območje
Kobilarne Lipica. Prav tako pa tudi željo lokalnih skupnosti, da se na upravljavske ravni zavoda
imenuje osebe, ki izvirajo iz tega okolja in to okolje tudi dobro poznajo.
Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme sklep v predlagani vsebini.
Člani sveta na predlagano besedilo sklepa niso imeli pripomb.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA: Člani občinskega sveta Občine Divača podpirajo delo in prizadevanje
Civilne iniciative za obstoj Kobilarne Lipica, z željo, da Kobilarna Lipica postane uspešna in
vodilna družba na svojem področju.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 12
POROČILA ODBOROV IN KOMISIJ
Predsedniki posameznih Odborov in Komisij so stališča Odborov in Komisij vezanih na dnevi red 9.
redne seje OS, podali pri posameznih točkah dnevnega reda.
V okviru te točke je svetnik g. Premrl kot predstavnik Občine Divača v Svetu javnega podjetja Kraški
vodovod Sežana podal poročilo Nadzornega sveta Kraškega vodovoda Sežana.
V nadaljevanju je kot predsednik Komisije za vračilo sredstev v telekomunikacijsko omrežje, podal
še poročilo o delovanju te komisije, ki je svoje delo uspešno zaključila.
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AD 13
VPRAŠANJA IN POBUDE
Na seji Občinskega sveta so bile podane naslednje pobude:
 ga. Damijano Gustinčič je zanimal nadaljnji postopek začetek delovanja članov Častnega
razsodišča ( konstituiranje delovnega telesa, imenovanje predsednika…)
 g. Martin Prelc je predlagal čimprejšnji sestanek z koncesionarjem – predstavniki podjetja
Javna razsvetljava d.o.o Ljubljana.
 g. Drago Škamperle je predlagal sestanek z koncesionarjem Cestnim podjetjem Koper in
predsedniki KS glede izvajanja zimske službe.
 ga. Nives Skuk je zanimalo ali ima Skupina ljudi oz. Društvo ljubiteljev psov v Divači
dovoljenje za sestajanje, zadrževanje in druženje na javnem parkirišču ob Vrtcu.
 g. Dobrivoj Subič je vse prisotne povabil na tradicionalni novoletni koncert v divaško
telovadnico v nedeljo, dne 20.12.2016.
 ga. Damijano Gustinčič je zanimalo, če je kaj novih informacij glede izgradnje nakupovalnega
centra v Divači.

Na Odboru za finance so bile podane naslednje pobude:
 g. Subič je predlagal:
- da se do seje Občinskega sveta pripravi podatke o številu opravljenih nadzorov posameznih
investicij v občini Divača v letu 2015 in izdela poročilo o porabljenih proračunskih sredstvih
v ta namen;
- kako poteka zadeva v zvezi reševanjem problematike »Standom«.
Na Odboru za negospodarstvo so bile podane naslednje pobude:
 ga. Mirjam Frankovič Franetič je podala pobudo, da program prireditev ob Kulturnem dnevu
občine Divača v letu 2016 oblikujejo pevski sestavi, ki delujejo v občini in da se v program
vključi predstavitev knjige nove knjige »Pravljice in prauce«, avtorja Ivka Spetiča Magajne,
nečaka dr. Bogomirja Magajne. To je tudi njegova želja. Z njim naj bi se pogovarjala Vesna
Matevljič.

Na Statutarno pravni komisiji je bila podana naslednja pobuda:
 g. Prelc Martin je podal pripombo na nepravočasno posredovano gradivo za posamezne seje
odborov in komisij.
 ga. Urška Florjančič je predlagala znižanje sejnin občinskim funkcionarjem za 20 %.

Dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta Občine Divača je bil izčrpan, zato je županja ob 19. 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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