OBČINA DIVAČA

OBČINSKI SVET
Odbor za negospodarstvo
DIVAČA, 2. 12. 2015

ZAPISNIK
8. seje ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO
(v nadaljevanju: Odbor),
ki je potekala dne, 2. 12. 2015, ob 14,30
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača.
Prisotni:
1. MIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ, predsednica Odbora
2. NIVES SKUK, članica Odbora
3. JOVO FERFILA, član Odbora
4. BENJAMIN ŠKRLJ, član Odbora
5. ROMANA DERENČIN, Občinska uprava
6. VESNA PAVLOVČIČ, Občinska uprava
Odsotni:
1. MATEJ BEZELJAK, član Odbora

Predlagani dnevni red:
DNEVNI RED :
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Odbora
2. Predlog proračuna Občine Divača za leto 2016
3. Vprašanja in pobude
Predsednica Odbora je predstavila predlog dnevnega reda seje Odbora. Na predlagani dnevni red seje
Odbora ni bilo pripomb.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Predlog dnevnega reda 8. seje Odbora za negospodarstvo se sprejme v predlagani vsebini in v
predlaganem vrstnem redu.
1. TOČKA

Predsednica Odbora je podala pregled poteka 7. seje Odbora s poudarkom na sprejetih sklepih Odbora.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP

Predlog zapisnika 7. seje Odbora za negospodarstvo se sprejme v predlagani vsebini.
2. TOČKA

Predsednica Odbora je podala informacije o gradivu in predala besedo Vesni Pavlovčič.
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Vesna Pavlovčič je predstavila predlog proračuna občine Divača za leto 2016. Izpostavila je bistvene
poudarke in dileme.
V razpravi so sodelovali vsi člani.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP
Odbor za negospodarstvo je obravnaval predlog proračuna občne Divača za leto 2016 v delu,
ki se nanaša na področje pristojnosti Odbora. Odbor predlaga Občinskemu svetu občine
Divača sprejem predlaganega sklepa.
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3. TOČKA

Na seji Odbora je bila podana naslednja pobuda:
 Mirjam Frankovič Franetič
Podala je pobudo, da program prireditev ob Kulturnem dnevu občine Divača v letu
2016 oblikujejo pevski sestavi, ki delujejo v občini in da se v program vključi
predstavitev knjige nove knjige »Pravljice in prauce«, avtorja Ivka Spetiča Magajne,
nečaka dr. Bogomirja Magajne. To je tudi njegova želja. Z njim naj bi se pogovarjala
Vesna Matevljič.
Romana Derenčin je pobudi dodala obrazložitev, da je bil vsem kulturnim društvom in
turistično kulturno športnim društvom iz občine Divača, Osnovni šol Divača, Kosovelovi
knjižnici Sežana, Vrtcu Sežana, Glasbeni šoli Sežana, Varstveno delovnem centru Koper,
Centru za usposabljanje Elvira Vatovec; krajevnim skupnostim v občini Divača
posredovan predlog oblikovanja programov prireditev ob Kulturnem dnevu za naslednja
leta glede na posamezne vsebinske sklope ter povabilo pevskim sestavom, da sodelujejo
pri izvedbi programa ob Kulturnem dnevu v letu 2016. Na osnovi predlogov in odzivov
bodo oblikovane smernice za pripravo programov v naslednjih letih.
Hkrati je prisotne seznanila, da je Občina posredovala zainteresirani javnosti v obravnavo
predlog Letnega programa športa v občini Divača za leto 2016 (vsem športnim društvom,
ki so bili v letu 2015 izbrani za izvajalce programov športa, krajevnim skupnostim v občini
Divača, objava na občinski spletni strani).
Seja je bila zaključena ob 16,00.
Zapisala:
Romana Derenčin

Predsednica Odbora
Mirjam Frankovič Franetič
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