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Zadeva: PREDLOG IZDAJE SOGLASJA K SOFINANCIRANJU IZVAJANJA DODATNIH
PROGRAMOV

Predlagateljica: ŽUPANJA OBČINE DIVAČA, ALENKA ŠTRUCL DOVGAN
Pripravljavci: OBČINSKA UPRAVA OBČINE DIVAČA v sodelovanju z izvajalci
dodatnih programov
I.

Uvod

Izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti je z vidika zagotavljanja
finančnih sredstev v večji meri z zakonodajo naloženo lokalnim skupnostim; o izvajanju
razširjenih (dodatnih) programov pa lahko občine odločajo samostojno, glede na vsebino
programa in glede na finančne možnosti. Občina Divača že vrsto let podpira nekatere dodatne
programe in zanje zagotavlja v proračunu finančna sredstva v okviru razpoložljivih finančnih
možnosti;
Občinskemu svetu se predlaga v obravnavo in odločanje glede nadaljevanja sofinanciranja
predlaganih programov, ki jih v občini izvajajo javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali
(so)ustanoviteljica je lokalna skupnost oziroma ima z njimi pogodbeno razmerje oziroma
država. Poleg programov, katerih izvajalci so javni zavodi, Občina podpira tudi programe
društev.

II.

Pravna podlaga



Odlok o poračunu občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
69/15 ),



Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15).

III.

Obrazložitev

Občina Divača skladno z zakonodajo zagotavlja iz občinskega proračuna finančna sredstva za
izvajanje dejavnosti nekaterih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je
lokalna skupnost oziroma ima z njimi pogodbeno razmerje (Osnovna šola Divača,

Kosovelova knjižnica, Glasbena šola,...) oziroma država (Center Elvire Vatovec – Enota
Divača, Center za socialno delo Sežana,...).
Nekateri javni zavodi izvajajo poleg t.i. »rednega - obveznega« programa tudi dodatne,
razširjene, programe, za katere morajo zagotoviti finančna sredstva posebej. Občina Divača že
vrsto let podpira mnoge programe in zanje zagotavlja v proračunu finančna sredstva v okviru
razpoložljivih finančnih možnosti. Ti programi so posebej predstavljeni v načrtih izvajalcev,
prikazani so s finančnimi konstrukcijami, izvajalci podajo poročila o njihovi realizaciji.
Večina so to programi, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo dejavnost za otroke, mladino, rizične
skupine,…, pa tudi za odrasle. Z zagotavljanjem proračunskih finančnih sredstev se tako
zmanjšuje bodisi prispevek staršev, zavoda, … ali pa sploh to pomeni možnost realizacije
določenih programov.
Finančna sredstva, ki jih naj bi zmogla zagotavljati Občina iz proračuna za tekoče leto, so
prikazana v predlogu proračuna. Glede na to, da se o sofinanciranju teh programov, ki jih
predlagajo posamezni izvajalci, Občina odloča suvereno po svoji presoji, je prav, da se za
sofinanciranje teh programov sprejmejo v okviru Občinskega sveta še posebni sklepi.
Programi pomenijo dodatno skrb za kvaliteto razvoja oz. bivanja, še posebej ranljivih skupin
(otroci, starejši,…).
Glede na dejstvo, da se občinski proračun sprejema za tekoče koledarsko leto, javni zavodi pa
v večini izvajajo svoje programe v okviru šolskega leta, je predlog sklepa OS oblikovan za
čas koledarskega leta, vendar s smiselno uporabnostjo za dve šolski leti.
Poleg navedenih programov javnih zavodov Občina podpira tudi izvajanje projekta prazničnih
prireditev za otroke v občini Divača v okviru Medobčinskega društva prijateljev mladine, ki
ima sofinancirano dejavnost pod okriljem Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem
interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina,
Komen in Sežana (2015 - 2019), ki so jo sprejele vse štiri občine.

IV.

Predlog sklepa in obrazložitev po členih

Glede na podano obrazložitev se v predlogu sklepov predlaga sprejetje in potrditev izvajanja
sofinanciranja predlaganih dodatnih programov v letu 2016.
V obravnavo in sprejem so podani predlogi sklepov po posameznih programih oziroma
izvajalcih programov.
Predlog sklepov je sestavljen iz dveh oz. treh členov:
- v 1. členu se predlaga sprejem podpore izvajanja dodatnih programov in
zagotovitev proračunskih sredstev za sofinanciranje izvajanja predlaganih
programov skladno s predloženim planom izvajalca in v okviru sprejetega
proračuna;
- v 2.členu je navedeno obdobje veljavnosti oziroma uporabe določil sklepa;
- v 3. oz. 2. členu (pri sklepih, ki imajo dva člena) je določena navedba o začetku
veljavnosti predlaganega sklepa.

V.

Zaključek

Gradivo bo v predhodno seznanitev in obravnavo predloženo Odboru za negospodarstvo
Občine Divača in Odboru za finance Občine Divača.
Predlog podajam Občinskemu svetu v obravnavo in odločitev.

VI.

•

Priloge

Predlog sklepov Občinskega sveta občine Divača

Pripravila:
Romana Derenčin
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Vložiti:
- Arhiv sej OS,
- Zbirka dokumentarnega gradiva.

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:
Na podlagi Odloka o poračunu občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 69/15) in Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15),
je Občinski svet občine Divača na svoji _____ redni seji, dne ______ sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet občine Divača podpira izvajanje naslednjih razširjenih (dodatnih) programov,
za katere bo Občina Divača iz občinskega proračuna zagotovila sofinancerska sredstva,
skladno s predloženim planom navedenega javnega zavoda in v okviru sprejetega proračuna.
IZVAJALEC:
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA
MAGAJNE DIVAČA,
Ulica dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača
PROGRAMI:
1. UČENJE ITALIJANSKEGA JEZIKA ZA UČENCE OD 1. DO 6. RAZREDA
2. DEJAVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA ZDRAVA ŠOLA
3. TEKMOVANJE UČENCEV V ZNANJU, ŠPORTU
4. SODELOVANJE IN POVEZOVANJE UČENCEV MED ŠOLAMI
5. VARSTVO UČENCEV VOZAČEV
Podrobnosti se določijo v Pogodbi o sofinanciranju, ki jo sklene Občina Divača z navedenim
izvajalcem programov.
2.
Obdobje izvajanja programa je šolsko leto in sicer šolsko leto 2015/2016, pri čemer se
smiselno uporablja obdobje koledarskega leta, za katerega je sprejet občinski proračun. V
primeru, da javni zavod nadaljuje z izvajanjem navedenih programov tudi v novem šolskem
letu 2016/2017 velja sklep o sofinanciranju le-teh v primeru, da ostanejo smiselno vsebinsko
nespremenjeni.
3.
Ta sklep velja takoj.
ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN
Sklep prejmejo:
- Osnovna šola Divača, Ulica dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača
- Občinska uprava Občine Divača
- Zbirka dokumentarnega gradiva

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:
Na podlagi Odloka o poračunu občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 69/15) in Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15),
je Občinski svet občine Divača na svoji _____ redni seji, dne ______ sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet občine Divača podpira izvajanje naslednjih dodatnih programov, za katere bo
Občina Divača iz občinskega proračuna zagotovila sofinancerska sredstva, skladno s
predloženim planom navedenega javnega zavoda in v okviru sprejetega proračuna.
IZVAJALEC:
GLASBENA ŠOLA SEŽANA,
Kosovelova 4b, 6210 Sežana

PROGRAM:
1. POUK TOLKAL V ENOTI DIVAČA – za otroke, ki obiskujejo pouk v Enoti
Divača
Podrobnosti se določijo v Pogodbi o sofinanciranju, ki jo sklene Občina Divača z navedenim
izvajalcem programa.
2.
Obdobje izvajanja programa je šolsko leto in sicer šolsko leto 2015/2016, pri čemer se
smiselno uporablja obdobje koledarskega leta, za katerega je sprejet občinski proračun. V
primeru, da javni zavod nadaljuje z izvajanjem navedenih programov tudi v novem šolskem
letu 2016/2017 velja sklep o sofinanciranju le-teh v primeru, da ostanejo smiselno vsebinsko
nespremenjeni.
3.
Ta sklep velja takoj.
ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

Sklep prejmejo:
- Glasbena šola Sežana, Kosovelova 4b, 6210 Sežana
- Občinska uprava Občine Divača
- Zbirka dokumentarnega gradiva

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:
Na podlagi Odloka o poračunu občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 69/15) in Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15),
je Občinski svet občine Divača na svoji _____ redni seji, dne ______ sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet občine Divača podpira izvajanje naslednjih dodatnih programov, za katere bo
Občina Divača iz občinskega proračuna zagotovila sofinancerska sredstva, skladno s
predloženim planom navedenega javnega zavoda in v okviru sprejetega proračuna.
IZVAJALEC:
CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN,
Strunjan 140, 6320 Portorož – ENOTA DIVAČA
PROGRAM:
1. SOCIALNI PROGRAMI IN AKTIVNOSTI ZA UČENCE IN NJIHOVE
STARŠE – delež za učence zavoda, ki so občani občine Divača ( Šola v naravi,
aktivnosti v projektu terapije s konji, novoletna obdaritev učencev,..)
Podrobnosti se določijo v Pogodbi o sofinanciranju, ki jo sklene Občina Divača z navedenim
izvajalcem programa.
2.
Obdobje izvajanja programa je šolsko leto in sicer šolsko leto 2015/2016, pri čemer se
smiselno uporablja obdobje koledarskega leta, za katerega je sprejet občinski proračun. V
primeru, da javni zavod nadaljuje z izvajanjem navedenih programov tudi v novem šolskem
letu 2016/2017 velja sklep o sofinanciranju le-teh v primeru, da ostanejo smiselno vsebinsko
nespremenjeni.
3.
Ta sklep velja takoj.
ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

Sklep prejmejo:
- Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Strunjan 140, 6320 Portorož
- Občinska uprava Občine Divača
- Zbirka dokumentarnega gradiva

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:
Na podlagi Odloka o poračunu občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 69/15) in Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15),
je Občinski svet občine Divača na svoji _____ redni seji, dne ______ sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet občine Divača podpira izvajanje naslednjih dodatnih programov, za katere bo
Občina Divača iz občinskega proračuna zagotovila sofinancerska sredstva, skladno s
predloženim planom navedenega javnega zavoda in v okviru sprejetega proračuna.
IZVAJALEC:
CENTER ZA SOCIALNO DELO SEŽANA,
Kosovelova ulica 4B, 6210 Sežana
PROGRAMI:
1. »POMOČ OSEBAM, KI IMAJO TEŽAVE V DUŠEVNEM ZDRAVJU IN
NJIHOVIM SVOJCEM«
2. »DELO S STAREJŠO POPULACIJO NA TERENU«
3. »POMOČ BREZDOMCEM IN DRUGIM RIZIČNIM SKUPINAM
PREBIVALCEV«
4. DEJAVNOST REGIJSKE VARNE HIŠE »KRAS«
5. »MLADI IN ISKANJE POZITIVNIH REŠITEV NA IZZIVE ČASA«
Podrobnosti se določijo v Pogodbi o sofinanciranju, ki jo sklene Občina Divača z navedenim
izvajalcem programa.

2.
Ta sklep velja takoj.

ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

Sklep prejmejo:
- Center za socialno delo Sežana, Kosovelova ulica 4B, 6210 Sežana
- Občinska uprava Občine Divača
- Zbirka dokumentarnega gradiva

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:
Na podlagi Odloka o poračunu občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 69/15) in Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15),
je Občinski svet občine Divača na svoji _____ redni seji, dne ______ sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet občine Divača podpira izvajanje naslednjih dodatnih programov, za katere bo
Občina Divača iz občinskega proračuna zagotovila sofinancerska sredstva, skladno s
predloženim planom navedenega javnega zavoda in v okviru sprejetega proračuna.
IZVAJALEC:
OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER,
Trg Brolo 1, 6000 Koper

PROGRAM:
POTUJOČA KNJIŽNICE ZA OBMOČJE IN NA OBMOČJU OBČINE DIVAČA in
sicer v naslednjih naseljih:
•
BARKA, DOLNJE VREME, FAMLJE, ŠKOFLJE, VREMSKI BRITOF
•
V SKUPNOSTI »SREČANJE« V VREMSKEM BRITOFU.
Podrobnosti se določijo v Pogodbi o sofinanciranju, ki jo sklene Občina Divača z navedenim
izvajalcem programa.

2.
Ta sklep velja takoj.

ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

Sklep prejmejo:
- Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Trg Brolo 1, 6000 Koper
- Občinska uprava Občine Divača
- Zbirka dokumentarnega gradiva

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:
Na podlagi Odloka o poračunu občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 69/15) in Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15),
je Občinski svet občine Divača na svoji _____ redni seji, dne ______ sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet občine Divača podpira izvajanje naslednjih dodatnih programov, za katere bo
Občina Divača iz občinskega proračuna zagotovila sofinancerska sredstva, skladno s
predloženim planom navedenega javnega zavoda in v okviru sprejetega proračuna.
IZVAJALEC:
MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA, (MDPM)
Partizanska cesta 18, 6210 Sežana
PROGRAM:
PRAZNIČNE PRIREDITVE ZA OTROKE V OBČINI DIVAČA (ob koncu leta)
Podrobnosti se določijo v Pogodbi o sofinanciranju, ki jo sklene Občina Divača z navedenim
izvajalcem programa.

2.
Ta sklep velja takoj.

ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

Sklep prejmejo:
- Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana, (MDPM), Partizanska cesta 18,
6210 Sežana
- Občinska uprava Občine Divača
- Zbirka dokumentarnega gradiva

