OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Divača, 11.2.2016
Z A P I S N I K
9. seje STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE (v nadaljevanju SPK), ki je potekala v četrtek, dne
11.2.2016 ob 10. uri, v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.
Prisotni člana komisije:
URŠKA FLORJANČIČ – predsednica
JOVO FERFILA – član
MARTIN PRELC - član
Ostali prisotni:
SUZANA ŠKRLJ – delno prisotna
ROMANA DERENČIN – delno prisotna
TATJANA CERKVENIK – zapisničarka
DNE VNI RED :
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje komisije
2. Odlok o organiziranosti in delovnem področju Občinske uprave Občine Divača -1. in 2.
obravnava
3. Odlok o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih
del na objektih v občini Divača – I. obravnava
4. Odlok s spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini
Divača - 1. in 2. obravnava
5. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Divača
6. Predlog spremembe Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v občini Divača za programsko obdobje 2015-2020.
7. Predlog Letnega programa športa v občini Divača za leto 2016
8. Predlog Letnega programa kulture v občini Divača za leto 2016
9. Predlog izdaje soglasja k sofinanciranju izvajanja dodatnih programov javnih zavodov v
letu 2016
10. Predlog spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem
interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega interesa na
področju športa v občini Divača
12. Predlog za sklenitev pogodbe o brezplačni odsvojitvi zemljišča zaradi izkazanega javnega
interesa
13. Vprašanja in pobude
Predsednica Komisije ga. Florjančič je predlagala potrditev predloženega dnevnega reda.
Člani komisije na predlagan dnevni red 9. seje niso imeli pripomb.
SKLEP: V predlagani vsebini je bil sprejet dnevni red 9. seje Statutarno pravne komisije.
1. TOČKA
Predsednica Komisije je predlagala potrditev zapisnika prejšnje seje.
Na predlagan zapisnik ni bilo pripomb.
SKLEP: Potrdi se zapisnik 8. seje SPK v zapisani vsebini.
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2. TOČKA
Predsednica komisije ga. Urška Florjančič je podala kratko obrazložitev k predloženemu aktu –
Odloku o organiziranosti in delovnem področju Občinske uprave Občine Divača. Besedilo
dosedanjega Odloka je bilo potrebno uskladiti z določili Zakona o lokalni samoupravi. Na podlagi
navedenega se je izdelalo nov Odlok, za katerega se predlaga, da se ga sprejme po skrajšanem
postopku (v I. in 2. obravnavi), ker ne gre za večje vsebinske spremembe, tem več le za manjše
popravke besedila .
Komisija predlaga, da Občinska uprava (pripravljavec predloženega odloka), do seje OS priloži
članom sveta tudi besedilo dosedanjega Odloka, da bodo vidne spremembe besedila.
SKLEP: Statutarno pravna komisija ugotavlja , da je besedilo predlaganega akta usklajeno z
veljavno zakonodajo, ki ureja navedeno področje in da je akt primeren za nadaljnjo obravnavo.
Sprejme se ga v predlagani vsebini z podano pripombo, da Občinska uprava do seje sveta
posreduje dosedanjo verzijo- besedila Odloka članom OS. Odlok o organiziranosti in delovnem
področju Občinske uprave Občine Divača, se predlaga v nadaljnjo obravnavo in v sprejem
Občinskemu svetu.
3. TOČKA
Predsednica Komisije ga. Florjančič je podala kratko obrazložitev k predloženemu aktu - Odloku o
merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v
občini Divača, ki je podan v I. obravnavo.
Član komisije g. Prelc je podal stališče Odbora za gospodarstvo in okolje, ki je predlagan akt
predhodno obravnaval in sprejel sklep, da se postopek sprejemanja predloženega odloka ustavi, ker s
sprejetjem tega akta, predlagatelji odloka ne bi dosegli tistega namena, kar so želeli.
SKLEP: Statutarno pravna komisija soglaša s predlogom Odbora za negospodarstvo, predlaga, da
se postopek obravnave predlaganega Odloka o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih
objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v občini Divača, ustavi.
Strokovna služba Občine Divača ga. Škrlj je podala kratko obrazložitev k predloženemu Odloku o
spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača, ki je
podan v 1. in 2. obravnavo. Sprememba je potrebna zaradi uskladitve Odloka s spremembami
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki vsebuje določbe, ki jih morajo pri svojem delu
na področju kulture upoštevati lokalne skupnosti.
V nadaljnji razpravi, so člani komisije predlagali, da bi bilo smiselno razmisliti o pripravi
dokumenta - Razvojni načrt Občine, kjer bi se opredelil tudi lokalni program kulture .
SKLEP: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlagan Odlok skladen z zakonodajo, ki
ureja navedeno področje, ga potrjuje v predlagani vsebini
in ga predlaga v nadaljnjo obravnavo in sprejem Občinskemu svetu.
4. TOČKA
Ga. Florjančič je uvodoma pojasnila namen izdelave novega Pravilnika o sofinanciranju programov
društev s področja turizma, kjer je želja da bi se v sklopu enega razpisa – enega pravilnika
sofinancirala redna dejavnost turističnih društev, ne-programski stroški in večje prireditve, ki jih
organizirajo turistična društva.
SKLEP: Člani Statutarno pravne komisije ugotavljajo da je predlagan akt dobro pripravljen,
usklajen z veljavno zakonodajo, ki ureja navedeno področje in primeren za nadaljnjo obravnavo.
Sprejme se ga v predlagani vsebini in se ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
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5. TOČKA
Član Komisije g. Prelc je podal kratko obrazložitev k spremembam Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Divača za programsko obdobje
2015-2020.
Občinski svet je na svoji 8. redni seji OS že sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Divača za programsko obdobje 2015-2020. V tem času je
prišlo do spremembe Uredbe Komisije o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem
sektorju ter na podeželju združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije. Sprememba uredbe se nanaša na ukrep 4 – Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij, ki je določen v 16. členu pravilnika, kar pomeni, da je besedilo tega člena potrebno uskladiti
ter ustrezno spremeniti tudi besedilo 28. člena Pravilnika.
SKLEP: Statutarno pravna komisija sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Divača za programsko obdobje 2015-2020 s popravki v
16. in 28. členu in ga v predlagani obliki predlaga v potrditev Občinskemu svetu.
6. TOČKA
Kratko obrazložitev k predlogu Letnega programa športa v občini Divača za leto 2016, je podala
strokovna služba Občine Divača ga. Derenčin.
SKLEP: Statutarno pravna komisija sprejema in potrjuje Letni program športa v Občini Divača za
leto 2016 v predlagani vsebini in ga predlaga v potrditev Občinskemu svetu.
7. TOČKA
Višja svetovalka za družbene dejavnosti ga. Derenčin je podala uvodno obrazložitev k predloženemu
aktu - predlogu Letnega programa kulture v občini Divača za leto 2016.
SKLEP: Statutarno pravna komisija sprejema in potrjuje Lokalni program za kulturo Občine
Divača za leto 2016 v predlagani vsebini in ga predlaga v potrditev Občinskemu svetu.
8. TOČKA
Ga. Derenčin je podala obrazložitev k Predlogu izdaje soglasja k sofinanciranju izvajanja dodatnih
programov javnih zavodov v letu 2016.
Gre za izvajanje razširjenih (dodatnih programov), ki jih izvajajo zavodi in Društvo prijateljev
mladine), za katere bo Občina Divača iz občinskega proračuna zagotovila sofinancreska sredstva,
skladno s predloženimi plani navedenih javnih zavodov in v okviru sprejetega proračuna.
SKLEP: Statutarno pravna komisija soglaša z izdajo soglasja k sofinanciranju izvajanja dodatnih
programov javnih zavodov v letu 2016 in predlagan sklep predlaga v potrditev Občinskemu svetu.
9. TOČKA
ga. Derenčin je podala obrazložitev k predlogu spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju
programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača. Obstoječi
Pravilnik je potrebno v nekaterih segmentih spremeniti, zato je pripravljen predlog sprememb in
dopolnitev sprejetega Pravilnika , ki temelji na pobudi nekaterih svetnikov Občine Divača in na
vključitev določil glede zagotavljanja financiranja oziroma povračila izvajalcem programov, pod
okriljem navedenega Pravilnika (v okviru javnega razpisa) za neprogramske stroške, kar je do sedaj
urejal samostojni Pravilnik.
Sledila je krajša razprava, v kateri so člani Komisije podali svoja mnenja. Pojavilo dvoumje glede
financiranja zasebnih zavodov.
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SKLEP: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da besedilo 7 odstavka 3. člena predlaganega
Pravilnika ni pravno sprejemljivo in skladno s proračunom , zato se predlaga, da se ga spremeni z
besedilom: za obdobje meseca novembra in decembra tekočega leta se v postopku vrednotenja
upošteva ocena stroškov prijavitelja za mesec november in december. Strokovna komisija presodi o
upravičenosti priznavanja višine ocene stroškov.
Komisija predlaga spremembo 2. člena Pravilnika, besedilo se glasi: »- zasebni zavodi, ki imajo
sedež zavoda v občini Divača in izvajajo svojo dejavnost v občini Divača, ki je v javnem interesu
občine Divača in se smiselno vključuje med programe, ki so v širšem interesu in niso predmet
drugih razpisov v občini Divača – skladno s tem Pravilnikom«.
Komisija predlaga, da se v prehodne in končne določbe napiše »da se z dnem uveljavitve Pravilnika
o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini
Divača, razveljavijo določbe Pravilnika o sofinanciranju stroškov delovanja izvajalcev različnih
programov v občini Divača (uradno gasilo slovenskih občin 15/14) v delu, ki se nanaša na področje
neprogramskih stroškov na področju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih
razpisov v občini Divača.
Statutarno pravna komisija sprejme predlagan Pravilnik s sprejetimi spremembami in ga predlaga
v sprejem Občinskemu svetu.
10. TOČKA
ga. Derenčin je podala obrazložitev k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača
SKLEP: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da besedilo v delu 1. člena Pravilnika ni pravno
sprejemljivo in skladno s proračunom , zato se predlaga, da se ga spremeni z besedilom: za obdobje
meseca novembra in decembra tekočega leta se v postopku vrednotenja upošteva ocena stroškov
prijavitelja za mesec november in december. Strokovna komisija presodi o upravičenosti
priznavanja višine ocene stroškov.
Komisija predlaga, da se v prehodne in končne določbe napiše: »da se z dnem uveljavitve Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini
Divača razveljavijo določbe Pravilnika o sofinanciranju stroškov delovanja izvajalcev različnih
programov v občini Divača (uradno gasilo slovenskih občin 15/14) v delu, ki se nanaša na področje
neprogramskih stroškov na področju športa.
Z danima spremembama Statutarno pravna komisija v predlagani obliki sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini
Divača in ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
11. TOČKA
Člani Komisije so obravnavali predlog Sklepa o brezplačni odsvojitvi nepremičnine.
ga. Florjančič je obrazložila predlog za sklenitev pogodbe o brezplačni odsvojitvi zemljišča zaradi
izkazanega javnega interesa .
SKLEP: Statutarno pravna komisija soglaša s predlaganim Sklepom o brezplačni odsvojitvi
nepremičnine v predlagani vsebini in ga predlaga v potrditev Občinskemu svetu.

12. TOČKA
Vprašanja in pobude:
g. Martin Prelc
 Podal je pobudo, da Občina Divača sklene z društvi, ki imajo sedež in izvajajo dejavnost v
občini Divača in imajo z Odločbo pristojnega organa podeljen status društva, ki deluje v
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javnem interesu, neposredno pogodbo za sofinanciranje dejavnosti, programov, projektov,
protokolarnih dogodkov in nakupa opreme.
Člani SPK so podprli predlagano pobudo in jo predlagajo v obravnavo in sprejem Občinskemu
svetu.


Predlagal je, da se za vse predlagane spremembe občinskih aktov, predloži stara in nova
verzija besedila posameznega akta, da so vidne razlike v spremembi besedila.

Seja je bila zaključena ob 12.15 uri.

Zapisala:
Tatjana Cerkvenik, l.r.

Predsednica Komisije:
Urška Florjančič,mag.prav., l.r.
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