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I.

Uvod

Na občino se je v lanskem letu prejeli pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti Dolnje
Ležeče. Pobudo je obravnaval občinski svet in skladno s Statutom Občine Divača županu
naložil, da skliče zbor Občanov. Prvi sklicani zbor je bil neuspešen, saj se ga ni udeležilo
dovolj ljudi iz naselja Dolnje Ležeče. Na drugem zboru, dne 28.3.2014, ki je bil v Dolnjih
Ležečah, se je zbralo dovolj občanov, da so lahko veljavno sprejemali odločitve. Soglasno so
sprejeli sklep, ki je bil na 25. redni seji predlagan občinskemu svetu v potrditev in sicer, da se
ustanovi nova KS Dolnje Ležeče. Na seji je bilo tudi obrazloženo, da bo potrebno za
dokončno ustanovitev spremeniti še naslednje Akte Občine Divača:
- Statut Občine Divača,
- Odlok o krajevnih skupnostih
- Odlok o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Divača.
Občinski svet je sprejel sklep, ki je potrdil voljo ljudi in sicer, da se ustanovi nova KS Dolnje
Ležeče, ki obsega območje naselja Dolnje Ležeče.
Nujno je potrebno zaradi bližajočih se lokalnih volitev urediti statusne spremembe in
spremembe v zvezi z lokalnimi volitvami.

II.

Pravna podlaga

Navesti pravno podlago:



29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF)
Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14).

Obrazložitev

III.

Zaradi ustanovitve nove KS je v Statutu občine Divača potrebno sprejeti nov usklajen Odlok
o krajevnih skupnostih v Občini Divača (ožji deli občine). Odlok določa imena in območja
krajevnih skupnosti ter njihove organe.

Zaključek

IV.

Zaradi ugotovitve dejanske volje ljudi in sprejetega sklepa OS, da se ustanovi nova KS
Dolnje Ležeče predlagam, da občinski svet za predlagan Odlok o krajevnih skupnostih
združi prvo in drugo obravnavo na isti seji ter Odlok v predlagani obliki sprejme.

V.



Priloge
Predlog besedila Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Divača
Predlog sklepa.

Župan Občine Divača
Drago Božac

Vložiti:
-

Arhiv sej OS,
v zadevo.

PREDLOG ODLOKA O KS V OBČINI DIVAČA
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Divača
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14) je Občinski svet Občine Divača na svoji … redni
seji, dne … sprejel naslednji

Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Divača
I. SPLOŠNE DOLOČBE IN OBMOČJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
1. člen
V občini Divača je ustanovljenih šest krajevnih skupnosti, in sicer:
1. Krajevna skupnost Divača je ustanovljena na območju naselij: Betanja, Brežec pri
Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolnje Ležeče, Gradišče pri Divači, Kačiče-Pared,
Matavun, Naklo in Škocjan;
2. Krajevna skupnost Dolnje Ležeče je ustanovljena na območju naselja: Dolnje
Ležeče;
3. Krajevna skupnost Senožeče je ustanovljena na območju naselij: Dolenja Vas,
Gabrče, Laže, Otošče, Potoče, Senadole in Senožeče;
4. Krajevna skupnost Vreme je ustanovljena na območju naselij: Dolnje Vreme,
Famlje, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Podgrad pri Vremah,
Škoflje, Vremski Britof in Zavrhek;
5. Krajevna skupnost Barka je ustanovljena na območju naselja Barka;
6. Krajevna skupnost Misliče je ustanovljena na območju naselij: Kozjane, Misliče,
Vareje in Vatovlje.
2. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v
skladu s tem statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec po predpisih o
zaposlovanju.
3. člen
Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s Statutom
Občine Divača po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja
prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi
se ustanovila krajevna skupnost.
4. člen
Občinski svet lahko predhodno pridobi mnenje organov krajevnih skupnosti, kadar odloča o
zadevah, ki zadevajo interese prebivalcev samo te krajevne skupnosti.
5. člen
Krajevna skupnost lahko za svoje območje določi krajevni praznik, grb in zastavo.

II. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
6. člen
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
7. člen
Svet krajevne skupnosti opravlja naloge, ki jih določa Statut občine Divača, Odlok o
pristojnostih KS v Občini Divača in naloge, ki jih Občinski svet s sklepom prenese na organe
krajevne skupnosti.
8. člen
Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
Svet krajevne skupnosti na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik
nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.
9. člen
Funkcija člana sveta krajevne skupnosti je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, člana
v nadzornem odboru občine, člana v občinski volilni komisiji ter z delom v občinski upravi.
10. člen
Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja Statut Občine Divača in
Poslovnik občinskega sveta Občine Divača.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Število članov sveta krajevne skupnosti določi občinski svet z odlokom, s katerim določi
volilne enote za volitve v svet skupnosti.
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvaja Občinska volilna komisija v skladu z zakonom o
lokalnih volitvah.
12. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset (20) dni po izvolitvi članov
sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici
njegovih članov. Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se uporabljajo določbe statuta,
ki veljajo za konstituiranje občinskega sveta.
13. člen
Do konstituiranja novih svetov krajevnih skupnosti opravljajo delo že obstoječi organi
krajevnih skupnosti.
14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po
objavi, uporabljati pa se začne s prvimi naslednjimi lokalnimi volitvami.
Župan Občine Divača
Drago Božac

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14) je
Občinski svet Občine Divača na svoji ……. redni seji, dne ……… sprejel naslednji

S K L E P

1.
Sprejme se Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Divača v predlagani obliki.

2.
Ta sklep velja takoj.

Župan Občine Divača
Drago Božac

Sklep prejmejo
- Vse krajevne skupnosti v Občini Divača,
- Občinska uprava Občine Divača,
- Arhiv, tu.

