OBČINA DIVAČA

OBČINSKI SVET
Odbor za negospodarstvo
DIVAČA, 9. 2. 2016

ZAPISNIK
9. seje ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO
(v nadaljevanju: Odbor),
ki je potekala dne, 9. 2. 2016, ob 15.00
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača.
Prisotni:

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

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

Odsotni:

1. MATEJ BEZELJAK, član Odbora (opravičeno)

Predlagani dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Odbora
2. Odlok s spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v
občini Divača - 1. in 2. obravnava
3. Predlog Letnega programa športa v občini Divača za leto 2016
4. Predlog Lokalnega programa za kulturo občine Divača za leto 2016
5. Predlog izdaje soglasja k sofinanciranju izvajanja dodatnih programov v letu 2016
6. Predlog spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem
interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača - 1. in 2. obravnava
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega interesa
na področju športa v občini Divača - 1. in 2. obravnava
8. Vprašanja in pobude
Predsednica je po uvodnem pozdravu preverila prisotnost in ugotovila, da je Odbor sklepčen.
Predstavila je predlog dnevnega reda seje Odbora. Prisotni niso imeli pripomb na predlog dnevnega
reda.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Predlog dnevnega reda 9. seje Odbora za negospodarstvo se sprejme v predlagani vsebini.
1. TOČKA

Predsednica Odbora je podala pregled poteka 8. seje Odbora s poudarkom na sprejetih sklepih Odbora.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Predlog zapisnika 8. seje Odbora za negospodarstvo se sprejme v predlagani vsebini.
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2. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu in predala besedo Suzani Škrlj, ki je predstavila
predlog Odloka s spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini
Divača in razloge, ki so vodili do sprememb veljavnega Odloka – le-te se nanašajo predvsem na
uskladitev z veljavnim Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Prisotni niso imeli pripomb.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo je obravnaval predlog Odloka s spremembah Odloka o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture v občini Divača (1. in 2. obravnava). Odbor predlaga
Občinskemu svetu občine Divača sprejem predlaganega sklepa.
3. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu, ki so ga prejeli in kratko povzela obrazložitev
predlagane vsebine.
Romana Derenčin je opozorila, da nov zakon o športu, ki je bil kot predlog predstavljen že v lanskem
letu, še ni sprejet, zato se v predlogu Letnega programa športa tudi za javni razpis upoštevajo podlage
sedaj veljavne zakonodaje. Opozorila je na določila predloga programa, ki se nanašajo na zagotavljanja
sofinanciranja neprogramskih stroškov, kar opredeljuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača, katerega obravnava je predvidena
na dnevnem redu seje Odbora pri točki 7.
Člani Odbora so soglašali s predlaganim besedilom.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom Letnega programa športa v občini Divača za
leto 2016 in Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa.
4. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu.
Romana Derenčin je podrobneje predstavila gradivo in opozorila na spremembo poimenovanja
dokumenta (v primerjavi z minulimi leti) in na pripravo programa za daljše obdobje, za kar je oziroma bo
dana podlaga v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo in v Odloku o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture v občini Divača.
Člani Odbora so soglašali s predlaganim besedilom.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom Lokalnega programa za kulturo občine Divača
za leto 2016 in Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa.
5. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu, ki so ga prejeli in kratko povzela obrazložitev
predlagane vsebine ter sklepov po posameznih izvajalcih dodatnih programov ter predala besedo članici
Odbora, Nives Skuk, ki je podrobneje predstavila pomen dodatnih programov, ki jih izvaja Osnovna šola
Divača. Romana Derenčin je opozorila, da se predlagani sklepi nanašajo na programe javnih zavodov in
enega društva iz okvira Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno
izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana (2015-2019).
Člani Odbora so soglašali s predlaganim besedilom.
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Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogi izvajanja dodatnih programov v letu 2016, za
katere bo Občina Divača iz občinskega proračuna zagotovila sofinancerska sredstva, skladno s
predloženimi plani navedenih izvajalcev in v okviru sprejetega proračuna in Občinskemu svetu
predlaga sprejem predlaganih sklepov.
6. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu in predala besedo Romani Derenčin, ki je
predstavila razloge za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika in opozorila predvsem na
določila predloga pravilnika, ki se nanašajo na zagotavljanja sofinanciranja neprogramskih stroškov.
V razpravi so sodelovali vsi člani; menili so, da bi bilo potrebno besedilo predlaganega 2. člena predloga
Pravilnika drugače oblikovati. Predlagali so naslednje besedilo:
» - zavodi, ki niso javni zavodi, in so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in imajo sedež zavoda v občini Divača ter izvajajo svojo
dejavnost na področju, ki se smiselno vključuje med programe, ki so v širšem interesu in niso predmet
drugih razpisov v občini Divača – skladno s tem Pravilnikom.«
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom »Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v
občini Divača« (1. in 2. obravnava) in Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa
z naslednjo spremembo:
Besedilo 2. člena predloga »Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju
programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača« se
nadomesti z naslednjim besedilom:
2. člen
Spremeni se 3. člen, tako, da se za obstoječim tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki
glasi:
» - zavodi, ki niso javni zavodi, in so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in imajo sedež
zavoda v občini Divača ter izvajajo svojo dejavnost na področju, ki se smiselno
vključuje med programe, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v
občini Divača – skladno s tem Pravilnikom.«
7. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu in predala besedo Romani Derenčin, ki je
podrobneje predstavila predlog Odloka in opozorila predvsem na določila predloga Odloka, ki se
nanašajo na zagotavljanja sofinanciranja neprogramskih stroškov.
V razpravi so sodelovali vsi člani, pripomb na predlog ni bilo.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo soglaša s predlogom »Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača« (1. in 2. obravnava) in
Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega sklepa.
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8. TOČKA

Na seji Odbora so bile podane naslednje pobude, vprašanja, predlogi;
 Mirjam Frankovič Franetič
Podala je naslednji pobudi:
 Občina naj na JSKD OI SEŽANA poda pobudo, da JSKD OE Sežana organizira Teden
ljubiteljske kulture združeno vse štiri občine – lahko se tudi vključi druge občine v bližini
in se pripravi program po zgledu prireditve Športnika Krasa in Brkinov, ki uspešno
poteka v vseh štirih občinah že četrto leto. Pobudo naj se predstavi tudi na kolegiju
županov občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Sežana;


čimprej je potrebno naročiti študijo izvedbe varne šolske poti Dolnje Vreme – Vreme; K
sodelovanju je potrebno pritegniti zunanje sodelavce - Direkcijo za ceste, policijo,..;

Podala je naslednji vprašanji:
 poudarila je, da v naši občini obstaja pomembna kulturna in tehnična dediščina npr.
tajhi, vodarna Draga,… Prosi za odgovor ali na Občini tečejo prizadevanja, da bi Občina
pridobila te objekte v svojo last, da bi se lahko potem Občina prijavljala na različne
razpise za pridobitev finančnih sredstev za obnovo te dediščine;
 zanimalo jo je kako je s programi javnih del za leto 2016;
Odgovor je podala Romana Derenčin, ki je prisotne seznanila s potekom 1. in 2. Javnega
povabila za izbor programov javnih del za leto 2016, ki ju je objavil Zavod za zaposlovanje RS
ter prejetimi vlogami oziroma prijavami. Gradivo bo v informacijo, obravnavo in potrditev podano
tudi Občinskemu svetu.
 Benjamin Škrlj
Podal je naslednjo pobudo:
 prouči naj se možnost zagotovitve dodatnih parkirnih mest, namenjenih uporabnikom
storitev zdravstvene postaje;
Odbor za negospodarstvo podpira izražene pobude članov.
 Pobuda Odbora za negospodarstvo:
 Občina naj skupaj z Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Sežana in krajevnimi odbori
prouči kateri termin bi bil najustreznejši za obeležitev Spominskega dneva na Kozjanah,
glede na to, da je prireditev že vrsto let zapored v maju oviralo slabo vreme – mogoče bi
bil ustrezen termin v času praznovanja občinskega praznika.
Seja je bila zaključena ob 16,40.
Zapisala:
Romana Derenčin

Predsednica Odbora
Mirjam Frankovič Franetič
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