OBČINA DORNAVA
Odbor za negospodarske dejavnosti
Štev.: 011-6/2019-7
Datum: 12.02.2020

ZAPISNIK
7. seje Odbora za negospodarske dejavnosti, ki se je sestal v SREDO, 12.02.2020 ob
16.uri, v prostorih sejne sobe Občine Dornava, Dornava 135/a.
Prisotni: Marjan Hrga, Stanislav Ciglar, Dominik Kukovec, Klavdija Šuen.
Opravičeno odsotni: Rok Strižič.
Ostali prisotni: Janko Merc, župan, Nada Kolednik, direktorica občinske uprave in Natalija
Munda, tajnica.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje odbora
2. Letni program kulture Občine Dornava za leto 2020
3. Letni program športa Občine Dornava za leto 2020
4. Razno

Ad/1 – Potrditev dnevnega reda
Z dnevnim redom so bili člani predhodno seznanjeni z vabilom na sejo. Na dnevni red ni bilo
pripomb.
PREDLOG SLEPA
Dnevni red se potrdi.

Ad/2 – Potrditev zapisnika zadnje seje
Z vsebino zapisnika so bili člani seznanjeni. Na predlagan zapisnik ni bilo pripomb.
PREDLOG SKLEPA
Zapisnik 6. seje se potrdi v predlagani obliki in vsebini.

Ad/3 – Letni program kulture
Direktorica Nada Kolednik pove, da se vsako leto pred razpisi mora sprejeti letni program
kulture za vse postavke, ki so predmet razpisa. Na razpis za kulturne programe se
prijavlja 8 društev, na razpis za ohranjanje naravne in kulturne dediščine pa 5 društev. V
proračunu 2021 se lahko letni programi pripravijo skupaj z proračunom. Ko bo letni
program kulture potrjen se bo šlo v izvedbo razpisov.
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Župan Janko Merc pove, če bomo letne programe potrjevali skupaj z proračunom bomo
razpise lahko izpeljali prej. S tem je lažja likvidnost občine, pa tudi društva bodo sredstva
dobila prej, da bodo lahko nemoteno izpeljala programe. V nadaljevanju prisotne seznani o
tem, da je eno izmed društev prejelo sredstva, projekta pa ni izvedlo.
Sledila je razprava članov odbora.
Med drugim je bilo izpostavljeno:
- razpis za pihalno godbo, ki ima status društva v javnem interesu, je potrebno zaostriti,
urediti točkovanje in pogoje,
- potrebno je urediti pravilnike,
- popravek točkovanja pri razpisu za kulturo, da bi tradicionalne prireditve dosegle dodatne
točke,
- dodatna sredstva za tradicionalne prireditve, saj bi te morale izstopati.
Direktorica Nada Kolednik predlaga, da se pravilniki za zdaj obdržijo in se dodela besedilo
javnih razpisov. Pripravljeno bo besedilo javnega razpisa skupaj z merili, katero bo odbor
pregledal. Pravilnike bomo uredili med letom.

PREDLOG SKLEPA
Odbor Občinskemu svetu predlaga, da Letni program kulture Občine Dornava za
leto 2020 v predlagani vsebini potrdi.

Ad/4 – Letni program športa

Direktorica Nada Kolednik pove, da je pravilnik o vrednotenju športnih programov v
občini Dornava iz leta 2006 in se ne sklada z novim zakonom o športu. Novi zakon
je predvsem namenjen športu mladine, kjer je težko vključiti društva do te mere, da
pokrijejo svoje stroške. Omenjeno predstavlja problem v večini občin.
Župan Janko Merc pove, da je v letošnjem proračunu za društva namenjenih več
sredstev. Prav tako meni, da bomo morali urediti nove pravilnike.
Sledila je razprava članov odbora. Med drugim je tekla beseda tudi o porabi
sredstev šole oz. vrtca, kjer predlagajo, da se opravi računovodski pregled.
Župan in direktorica povesta, da vsi člani odborov ugotavljajo enako in so
nezadovoljni z vodstvom šole.

PREDLOG SKLEPA
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da Letni program športa v Občini Dornava za leto
2020 v predlagani vsebini potrdi.
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Ad/5 - Razno
Marjan Hrga – je povedal, da v prihodnje potrebno razmišljati o izvedbi občinskega praznika.
Lani je za pogostitev bil zadolžen VO Dornava, koga se bo zadolžilo letos. Pravočasno bo
potrebo objaviti tudi javni razpis za priznanja.

Župan Janko Merc prisotne seznani o poteku sestanka in dogovorih na DUTB in Ministrstvu
za finance dne, 27.01.2020.

Predsednik se vsem prisotnim zahvali za udeležbo in sejo zaključi ob 16.50 uri.

Zapisala,
Natalija Munda

predsednik odbora
Marjan Hrga

Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

