ODLOK O OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DIVAČA in
ODLOK O PODELJEVANJU PRIZNANJ OBČINE DIVAČA

OBČINA DIVAČA
ŽUPAN

Datum: 20. 3. 2013

OBČINSKI SVET
OBČINE DIVAČA

ZADEVA: predloga ODLOKA O OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DIVAČA in ODLOKA O
PODELJEVANJU PRIZNANJ OBČINE DIVAČA
Komisija za volitve in imenovanja Občine Divača je pripravila predlog besedila novega Odloka o
Občinskem prazniku Občine Divača in Odloka o podeljevanju priznanj občine Divača. Predlog je
utemeljila v obrazložitvi.

Občinskemu svetu Občine Divača predlagam priloženo gradivo, ki ga je pripravila Komisija za volitve in
imenovanja v obravnavo in odločitev. Predlagam, da se oba predlagana Odloka sprejme po hitrem
postopku.

Ž U P A N
DRAGO BOŽAC

Priloge:
•
•
•
•

obrazložitev predlaganega predloga Odloka - KVAIZ
predlog besedila Odloka o Občinskem prazniku Občine Divača
predlog besedila Odloka o podeljevanju priznanj občine Divača
predlog sklepa

ODLOK O OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DIVAČA in
ODLOK O PODELJEVANJU PRIZNANJ OBČINE DIVAČA
OBRAZLOŽITEV

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PRAZNIKU
PREDLOG ODLOKA O PODELJEVANJU PRIZNANJ OBČINE DIVAČA
PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
PRIPRAVLJALEC: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
OBRAZLOŽITEV:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Divača je na svoji 13. seji,
dne 12. 6. 2012, sprejela naslednji sklep:
» KVIAZ predlaga OS, da se začne s postopkom o spremembi Odloka o občinskem prazniku, kulturnem
dnevu in spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj občine Divača (Uradni list RS, št. 53/2006).
Komisija predlaga, da se pripravi besedilo samostojnega dokumenta o podeljevanju priznanj (nagrad) in
samostojen dokument, ki bo urejal pomembnejše praznike v občini Divača.«
Komisija je skladno s sprejetim sklepom pripravila predlog besedila novega Odloka o praznikih občine
Divača in predlog Odloka o podeljevanju priznanj občine Divača. Besedilo je pripravljeno kot dva
samostojna dokumenta in nadomešča sedaj veljavni Odlok o občinskem prazniku, kulturnem dnevu in
spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj Občine Divača (Uradni list RS, št. 53/06).
Obstoječi Odlok iz leta 2006 je v nekaterih določilih dvoumen in nedorečen, nekateri postopki niso jasno
določeni, dikcija je zastarela. Komisija je bila mnenja, da je besedilo potrebno vsebinsko in oblikovno
ažurirati ter ga posodobiti.
Da bi se izognili nejasnostim in nepravilnostim v izvedbi postopkov podeljevanja priznanj ter izvedbi
pomembnejših praznikov v občini, je komisija menila, da je potrebno umestiti tematiko navedenega
področja v dva samostojna dokumenta.
Sprejem novih dveh odlokov nima finančnih posledic za občinski proračun.
Glede na dejstvo, da je potrebno za leto 2013 pravočasno objaviti razpis za podeljevanje priznanj
občine Divača in v kolikor ne bo bistvenih pripomb, predlagamo, da OS gradivo obravnava in sprejme
po hitrem postopku.

PREDLOG SKLEPOV:
1.SKLEP:
Občinski svet sprejme Odlok o občinskih praznikih občine Divača.
2.SKLEP:
Občinski svet sprejme Odlok o podeljevanju priznanj občine Divača.

Komisija za volitve in imenovanja
BISERKA GRABAR
PREDSEDNICA

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DIVAČA

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 70.
člena Poslovnika občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS št. 44/99, 66/03 in
115/07) ter Sklepa Občinskega sveta, sprejetega na 11. redni seji dne 21.12.1999, je
Občinski svet Občine Divača na svoji ________ redni seji dne_________, sprejel

ODLOK
o Občinskem prazniku občine Divača
1. člen
S tem odlokom se določa Občinski praznik občine Divača.
2. člen
Občina Divača praznuje Občinski praznik, Spominski dan in Kulturni dan.
3. člen
Občinski praznik občine Divača je 7. julij, v spomin na rojstvo prve slovenske filmske igralke
Ide Kravanja – Ita Rine.
Spominski dan občine Divača, 13. marec, je posvečen tragičnim dogodkom bitke na
Kozjanah, ki se je odvijala 13.3.1943.
Kulturni dan občine Divača, 13. januar, je posvečen spominu na rojstvo pisatelja dr.
Bogomirja Magajne.
4. člen
Občina Divača obeležuje Občinski praznik s slavnostno sejo Občinskega sveta, na kateri
praviloma podeljuje občinska priznanja. Občina Divača lahko obeleži Občinski praznik tudi z
drugimi primernimi prireditvami.
Občina Divača lahko obeležuje Spominski in Kulturni dan s proslavo oziroma drugimi
primernimi prireditvami.
5. člen
Na dan Občinskega praznika se izobesijo zastave občine.
6. člen
Z dnem veljave tega Odloka preneha veljati Odlok o Občinskem prazniku, Kulturnem dnevu
in Spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj občine Divača (Uradni list RS, št. 53/06).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka:
Datum:

Župan Občine Divača
Drago Božac

PREDLOG SKLEPA

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:

Na podlagi Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine
Divača na ______ redni seji dne,___________ sprejel naslednji

SKLEP

1.

Sprejme se ODLOK O OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DIVAČA .

2.

Ta sklep velja takoj.
Ž U P A N
DRAGO BOŽAC

Posredovati:
• Občinska uprava Občine Divača
Vložiti:
•

Zbirka dokumentarnega gradiva

