OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
Divača, 5.3.2018

ZAPISNIK
18. seje Statutarno pravne komisije, ki je potekala v ponedeljek 5.3.2018, v prostorih občine Divača, z
začetkom ob 16.30 uri.
PRISOTNI:
- Urška Florjančič – predsednica komisije,
- Jovo Ferfila – član komisije,
- Martin Prelc – član komisije,
- Iztok Felicjan - direktor Občinske uprave
- Nataša Macarol – strokovna služba Občinske uprave
- Tatjana Cerkvenik – zapisničarka

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Divača
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja
kmetijstva in podeželja v občini Divača
Sprememba Pravilnika o izdaji dovolilnic (Matavunsko križišče – Lokev)
Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača
Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača –
postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v občini Divača
( I. obravnava)
Pobude in vprašanja

Predsednica komisije ga. Florjančič je predlagala potrditev predloženega dnevnega reda.
Člani komisije na predlagan dnevni red niso imeli pripomb. Sprejet je bil
SKLEP: V predlagani vsebini se sprejme dnevni red 18. seje Statutarno pravne komisije.
1. TOČKA

Strokovna služba Občinske uprave ga. Nataša Macarol je podala obrazložitev k
predloženemu Odloku o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Divača.
Člani Statutarno pravne komisije na predlagan akt niso imeli pripomb, po krajši razpravi so
sprejeli naslednji
SKLEP: Statutarno pravna ugotavlja, da je besedilo predlaganega Odloka o spremembi Odloka

o gospodarskih javnih službah v občini Divača v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja
navedeno področje in da je predlagan akt primeren za nadaljnjo obravnavo ter ga
predlagajo v sprejem Občinskemu svetu.
2. TOČKA

Strokovna služba Občinske uprave ga. Nataša Macarol je podala obrazložitev k
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predloženemu Pravilniku o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s
področja kmetijstva in podeželja v občini Divača .
Člani Statutarno pravne komisije na predlagan akt niso imeli pripomb, po krajši razpravi so
sprejeli naslednji
Statutarno pravna ugotavlja, da je besedilo predlaganega Pravilniku o spremembi
Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v občini
Divača v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja navedeno področje in da je predlagan akt
primeren za nadaljnjo obravnavo ter ga predlagajo v sprejem Občinskemu svetu.
SKLEP:

3. TOČKA

Direktor Občinske uprave g. Felicjan je podal obrazložitev k spremembam Pravilnika o
izdaji dovolilnic (Matavunsko križišče – Lokev).
Člani Statutarno pravne komisije na predlagan akt niso imeli pripomb. Sprejeli so naslednji
SKLEP: V predlagani vsebini se sprejme predlog spremembe Pravilnika o izdaji dovolilnic

(Matavunsko križišče – Lokev) in se ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
4. TOČKA

Direktor Občinske uprave g. Felicjan je podal obrazložitev k predlogu Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Divača.
Po zaključeni krajši razpravi, je bil sprejet
Statutarno pravna ugotavlja, da je besedilo predlaganega Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Divača v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja navedeno
področje in da je predlagan akt primeren za nadaljnjo obravnavo ter ga predlagajo v
sprejem Občinskemu svetu.
SKLEP:

5. TOČKA
Člani komisije so obravnavali predlog Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju

športa v občini Divača - postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v
občini Divača, ki so ga prejeli v I. obravnavo.
Na predlagan akt niso imeli pripomb.
predlaganega Odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača – postopki in merila za
sofinanciranje letnega programa športa v občini Divača
SKLEP: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je besedilo

6. TOČKA
Vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 17. uri.

Zapisala:
Tatjana Cerkvenik, l.r.

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