OBČINA DIVAČA

OBČINSKI SVET
Odbor za negospodarstvo
DIVAČA, 18. 3. 2015

ZAPISNIK
3. seje ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO
(v nadaljevanju: Odbor),
ki je potekala dne, 18. 3. 2015, ob 16,00
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača.
Prisotni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ, predsednica Odbora
NIVES SKUK, članica Odbora
MATEJ BEZELJAK, član Odbora
JOVO FERFILA, član Odbora
BENJAMIN ŠKRLJ, član Odbora
ROMANA DERENČIN, Občinska uprava

Odsotni: /

Predlagani dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Odbora
2. 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
3. Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomira Magajna Divača
4. Vprašanja in pobude
Predsednica je po uvodnem pozdravu preverila prisotnost in ugotovila, da je Odbor sklepčen.
Predstavila je predlog dnevnega reda seje Odbora. Na predlagani dnevni red seje Odbora ni imel nihče
pripomb; sprejet je bil naslednji
SKLEP
Predlog dnevnega reda 3. seje Odbora za negospodarstvo se sprejme v predlagani vsebini in v
predlaganem vrstnem redu.
1. TOČKA

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

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu, ki so ga prejeli in predala besedo Romani
Derenčin, ki je podrobneje predstavila predloženo gradivo, predlog sklepa OS in postopek sodelovanja
med občinami pri pripravi Strategije. Opozorila je tudi na povezavo z dokumentom Povzetek regijskih
izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016, ki jih je Občinski svet
obravnaval na svoji 3. seji z vidika podpore programom za otroke in mladino, ki so vključeni v
prednostno področje.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni; izpostavljene so bile pohvale MDPM, predvsem s strani Osnovne
šole Divača, s katero društvo zelo dobro sodeluje, kakor tudi sodelovanje na različnih lokalnih dogodkih.
Poglobljen pogovor je bil namenjen delu društva PO-MOČ, pri čemer so se vsi strinjali, da je delo na
tem področju še posebej potrebno podpreti.
Prisotni so enotno soglašali z ugotovitvijo, da je društveno dejavnost potrebno podpreti in pomagati pri
realizaciji zastavljenega društvenega programa, ki je pomemben za vse, še posebej pa za otroke in
mladino ter ranljive skupine.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom 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 in Občinskemu svetu predlaga sprejem
predlaganega sklepa.
3. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu, ki so ga prejeli in kratko povzela obrazložitev
predlagane vsebine. Osnovni šoli Divača je namenila pohvalne besede glede truda za zmanjšanje
porabe in racionalizacije stroškov.
Nives Skuk je poudarila, da se vsi na šoli zelo trudijo da zmanjšujejo porabo na vseh področjih.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP

Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka
prihodkov nad odhodki Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomira
Magajna Divača in Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa.
4. TOČKA

Na seji Odbora so bile podane naslednje pobude:
 Mirjam Frankovič Franetič
 predstavila je predlog nabora dogodkov v občini v Tednu kulture in dogodkov ob
občinskem prazniku;
 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;
 Matej Bezeljak
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Medobčinskim redarskim službam naj se 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;

 Odbor za negospodarstvo podpira izražene pobude predlagateljev.
 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.

Seja je bila zaključena ob 17, 00.

Zapisala:
Romana Derenčin

Predsednica Odbora
Mirjam Frankovič Franetič
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