OBČINA DIVAČA
ŽUPAN
Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača
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Številka:
Datum:

05.10.2017

Občinski svet Občine Divača
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača
Zadeva:

Predlog Odloka – Sprememba Statuta Občine

Predlagatelj:

Statutarno pravna komisija Občine Divača

I.

Uvod

II.

Pravna podlaga

-

-

III.

29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 76/16 - odl. US)
Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14 in 9/15).
Obrazložitev

1. spremembo statuta pri številu članov nadzornega odbora iz 5 na 3: Število članov NO naj se
ponovno zniža na število 3, saj ne vidimo potrebe, da bi bilo 5 članov. Slednje utemeljuje to,
da je zdajšnje število članov precej visoko, glede na to, da je svetnikov 11. Tudi število
opravljenih nadzorov ni bilo tolikšno, da bi upravičilo število članov (5). Hkrati bi se tudi
sredstva te postavke znižala v proračunu za leto 2018 in dalje.
2. spremembo 14. člena - potrebo po tej spremembi je pojasnila županja sama, saj naj bi na
svetih zavodov izrazili zaskrbljenost, ker se mandati članov sveta menjujejo med letom in se
tako člani nenehno lahko menjujejo, kar pa onemogoča dobro delo sveta. Bolje naj bi bilo
tako, da bi imeli vsi člani sveta mandat, ki bi vsem potekel na isti dan. Istočasno pa bi
občinski svet obdržal pristojnost, da jih lahko zamenja.

IV.

Zaključek

Predlaga se, da občinski svet sprejme spremembe statuta, kot predlagano.

V.
-

Priloge
Predlog besedila Spremembe Statuta Občine Divača
Predlog Sklepa
Statutarno pravna komisija
Urška Florjančič

Vložiti:
-

Arhiv sej OS,
v zadevo.

PREDLOG SPREMEMBE STATUTA
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO,
76/16 - odl. US) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 4/14, 24/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Divača na svoji … redni seji, dne … sprejel
naslednji

Spremembe Statuta Občine Divača
1. člen
V besedilu osmega odstavka 14. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/14, 24/14 in 9/15) (v nadaljevanju Statut) se zadnja vejica nadomesti s piko.
Zadnji del stavka » razen če občinski svet ne odloči drugače« se črta in nadomesti z novim
stavkom »Občinski svet lahko odloči tudi drugače.«
Obrazložitev: Ker se mandati članov sveta menjujejo med letom in se tako člani nenehno lahko menjujejo, kar
pa onemogoča dobro delo sveta. Bolje naj bi bilo tako, da bi imeli vsi člani sveta mandat, ki bi vsem potekel na
skladno s statuti zavodov. Če pa Občinski svet ne bi bil zadovoljen z imenovanim članom, ga lahko zamenja tako,
da odloči drugače.

2. člen
(imenovanje in razrešitev članov nadzornega odbora)
V besedilu prvega stavka prvega odstavka 39. člena Statuta se črta besedilo »pet članov« in
nadomesti z besedilom »tri (3) člane«.
Obrazložitev: Število članov NO naj se ponovno zniža na število 3, saj ne vidimo potrebe, da bi bilo 5 članov.
Slednje utemeljuje to, da je zdajšnje število članov precej visoko, glede na to, da je svetnikov 11. Tudi število
opravljenih nadzorov ni bilo tolikšno, da bi upravičilo število članov (5). Hkrati bi se tudi sredstva te postavke
znižala v proračunu za leto 2018 in dalje.

3. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Sprememba Statuta Občine Divača se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne
veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne s prvimi naslednjimi lokalnimi
volitvami.
Obrazložitev: Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki
določa, da mora biti statut in drugi predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v
njih drugače določeno. Statut in drugi predpisi se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin. Zaradi narave
predlaganih sprememb se le-te lahko uporabi šele s pričetkom naslednjega mandata Občinskega sveta.

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14,24/14
in 9/15) je Občinski svet Občine Divača na svoji ……. redni seji, dne ……… sprejel
naslednji

S K L E P

1.
Sprejme se Spremembe Statuta Občine Divača v predlagani obliki.

2.
Ta sklep velja takoj.

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Sklep prejmejo
- Statutarno pravna komisija Občine Divača,
- Občinska uprava Občine Divača,
- Arhiv, tu.

