OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Divača, 16.4.2015

Z A P I S N I K
5. seje STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE ( v nadaljevanju SPK), ki je potekala v sredo, dne
27.5.2015 ob 18. uri, v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.
Prisotna člana komisije:
URŠKA FLORJANČIČ – predsednica
JOVO FERFILA – član
Opravičeno odsoten:
MARTIN PRELC - član
Ostali prisotni:
VESNA PAVLOVČIČ – strokovna delavka na proračunu
ROMANA DERNEČIN – strokovna delavka na družbenih dejavnostih
TATJANA CERKVENIK – zapisničarka
DNE VNI RED :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje komisije
Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2014
Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Divača (II. obravnava)
Predlog Odloka o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v
Občini Divača
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so
v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača
Seznanitev s predlogom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in pripombami Občin
Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana ter Zdravstvenega doma Sežana na osnutek
navedenega Pravilnika
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v občini Divača
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v občini Divača v
obdobju 2014-2020
Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v
občini Divača
Predlog Sporazuma o vzpostavitvi Geoparka na območju Matičnega Krasa
Vprašanja in pobude

Predsednica komisije ga. Florjančič je pozdravila prisotne, ugotovila je sklepčnost in v nadaljevanju
je predlagala potrditev predloženega dnevnega reda .
Člani komisije na predlagan dnevni red 5. seje niso imeli pripomb.
Sprejet je bil
SKLEP: V predlagani vsebini je bil sprejet dnevni red 5. seje Statutarno pravne komisije.

1. TOČKA
Predsednica komisije je predlagala potrditev zapisnika prejšnje seje komisije.
Na predlagan zapisnik ni bilo pripomb.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP: Potrdi se zapisnik 4. seje SPK v zapisani vsebini.
2. TOČKA
Strokovna služba Občine Divača ga. Pavlovčič je predstavila Zaključni račun proračuna Občine
Divača za leto 2014.
SKLEP: Statutarno pravna komisija se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Občine
Divača za leto 2014.
3. TOČKA
Uvodno obrazložitev k predlaganemu besedilu Odloka o javnem redu in miru v Občini Divača, ki je
podan v II. obravnavo, je podala strokovna služba Občine ga. Pavlovčič. Predlagan odlok je bil
podan v javno razpravo, obravnavan je bil že na seji Odbora za gospodarstvo in okolje, ki je potekala
prejšnjega dne, kjer so bile podane določene pripombe in pisni predlogi za dopolnitev Odloka ki jih bo
Občinska uprava preučila, se do njih opredelila in svetnikom posredovala do seje občinskega sveta.
SKLEP: SPK se je seznanila z besedilom Odloka o javnem redu in miru v Občini Divača v II.
obravnavi in ga predlaga v nadaljnjo obravnavo.
4. TOČKA
Strokovna služba Občine Divača ga. Derenčin je podala uvodno obrazložitev k predlogu Odloka o
spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača.
SKLEP: SPK se je seznanila z predlogom Odloka o spremembah Odloka o uresničevanju javnega
interesa na področju športa v Občini Divača. Ugotavlja, da je besedilo predlaganega akta usklajeno
z veljavno zakonodajo, ki ureja navedeno področje in ga predlaga v nadaljnjo obravnavo in sprejem
OS.
5. TOČKA
Strokovna služba Občine Divača ga. Derenčin je podala kratko obrazložitev k predlogu Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso
predmet drugih razpisov v Občini Divača. Opozorila je na tiskarsko napako v 9. členu Pravilnika, kjer
se črta besedilo 6. točke.
SKLEP: SPK se je seznanila s predlogom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača.
Ugotavlja, da je besedilo predloženega akta usklajeno z veljavno zakonodajo, ki ureja navedeno
področje in ga z predlagano spremembo besedila, predlaga v nadaljnjo obravnavo in sprejem OS.
6. TOČKA
ga. Derenčin je prisotne seznanila z predlogom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in
pripombami Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana ter Zdravstvenega doma Sežana na
osnutek navedenega Pravilnika.

SKLEP: SPK se je seznanila z predlogom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in
pripombami Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana ter Zdravstvenega doma Sežana na
osnutek navedenega Pravilnika.
7. TOČKA
Strokovna služba Občine Divača ga. Pavlovčič je podala kratko obrazložitev Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača, kjer gre
predvsem za uskladitev pripombe, ki jo je na predlagan akt podalo Računsko sodišče. Pojasnila je, da
se bo naknadno - do seje sveta pripravilo in svetnikom posredovalo gradivo s označenim
spremenjenim besedilom.
SKLEP: SPK se je seznanila s spremembo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača. Predlaga, da se preveri in uskladi besedilo 1.
člena Pravilnika.
Na podlagi seznanitve strokovne službe Občine Divača ga. Derenčin, ki je bila udeležena konference
»Enakost spolov - mislimo globalno, delujmo lokalno«, ki je potekala v Kongresnem centru Brdo pri
Kranju, 27. maj 2015, je SPK sprejela naslednji
SKLEP: V vseh občinskih aktih, ki so predloženi v obravnavo Občinskemu svetu, se doda besedilo:
»Uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški
spol«.
Obrazložitev: Besedilo je oblikovano na podlagi določil Zakona o enakih možnostih žensk in moških
(ZEMŽM) in Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO). Zakona določata
dosledno uporabo izrazov, ki se nanašajo na osebe v ženski ali moški slovnični obliki.
8. TOČKA
Strokovna služba Občine Divača ga. Macarol je pripravila predlog Pravilnika o spremembi
Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v občini Divača v obdobju 2014-2020.
SKLEP: SPK se je seznanila z predlogom Pravilnika o spremembi Pravilnika o spodbujanju
zaposlovanja v občini Divača v obdobju 2014-2020 in ocenila, da je v skladu z veljavno zakonodajo,
ki ureja navedeno področje ter primeren za nadaljnjo obravnavo ter ga predlaga v sprejem
Občinskemu svetu.
9. TOČKA
Člani SPK so obravnavali predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja
kmetijstva in podeželja v občini Divača, ki ga je pripravila strokovna služba Občine Divača ga.
Macarol.
SKLEP: SPK se je seznanila z predlogom Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja
kmetijstva in podeželja v občini Divača ter ocenila, da je primeren z nadaljnjo obravnavo in ga
predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
10. TOČKA
Predlog Sporazuma o vzpostavitvi Geoparka na območju Matičnega Krasa.
SKLEP: SPK se je seznanila z besedilom Sporazuma o vzpostavitvi Geoparka na območju
Matičnega Krasa in ugotovila da je v skladu z zakonodajo, ki ureja navedeno področje. Predlagan
akt je primeren za nadaljnjo obravnavo, glede podpisa predlaganega Sporazuma pa se mora odločiti
Občinski svet.

11. TOČKA
Vprašanja in pobude :
Statutarno pravna komisija opozarja, da Poslovnik Občinskega sveta Občine Divača določa, da seje
Občinskega sveta lahko potekajo do določene ure in v kolikor ni izčrpan dnevni red, se seja nadaljuje
naslednji dan. Glede na predlagan dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta, se predlaga županji, da
to upošteva pri 6. redni seji OS.
Seja je bila zaključena ob 19. uri.

Zapisala:
Tatjana Cerkvenik, l.r.

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

