OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Divača, 3.12.2015

Z A P I S N I K
8. seje STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE ( v nadaljevanju SPK), ki je potekala v četrtek, dne
03.12.2015 ob 17.15 uri, v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.
Prisotni člana komisije:
URŠKA FLORJANČIČ – predsednica
JOVO FERFILA – član
MARTIN PRELC - član
Ostali prisotni:
VESNA PAVLOVČIČ – strokovna delavka občinske uprave
TATJANA CERKVENIK – zapisničarka
DNE VNI RED :
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje komisije
Predlog proračuna Občine Divača za leto 2016
Odlok o spremembi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
Vprašanja in pobude

Predsednica Komisije ga. Florjančič je predlagala potrditev predloženega dnevnega reda.
Člani komisije na predlagan dnevni red 8. seje niso imeli pripomb.
Sprejet je bil
SKLEP: V predlagani vsebini je bil sprejet dnevni red 8. seje Statutarno pravne komisije.
1. TOČKA
Predsednica Komisije je predlagala potrditev zapisnika prejšnje seje.
Na predlagan zapisnik ni bilo pripomb.
Sprejet je bil
SKLEP: Potrdi se zapisnik 7. seje SPK v zapisani vsebini.
2. TOČKA
Strokovna služba Občine Divača ga. Pavlovčič je predstavila predlog proračuna Občine Divača za
leto 2016.
Podala je informacijo z neformalne seje, kjer je bil podan predlog, da se nagrade članom OS in
članom odborov ter komisij znižajo za 20 %.
Predsednica SPK ga. Florjančič je predlagala, da se besedilo Pravilnika o plačah nepoklicnih
funkcionarjev uskladi in potrdi v okviru dopisne seje OS.
Člani SPK na predlog proračuna niso imeli pripomb.

Sprejet je bil
SKLEP: Statutarno pravna komisija se je seznanila s predlogom proračuna Občine Divača za leto
2016 in ga predlaga v nadaljnjo obravnavo Občinskemu svetu.
3. TOČKA
Predsednica Komisije ga. Florjančič je podala kratko obrazložitev k predloženemu aktu - Odloku o
spremembah in dopolnitvah Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
Spremembe in dopolnitve Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača se nanašajo na
nekatere spremenjene naloge KS, ki so določene v Prilogi 1, Prilogi 2 in Prilogi 3. Pobuda za
spremembo Odloka je bila podana s strani KS Dolnje Ležeče, nato pa so bili k oddaji predlogov
pozvani tudi predsedniki ostalih KS v Občini Divača. Pobude, ki se nanašajo na spremembe v
upravljanju z nekaterimi nepremičninami: objekti, javnimi površinami in nekategoriziranimi cestami
so podale vse krajevne skupnosti, z izjemo KS Barka. KS Vreme pa je svojo pobudo naknadno
umaknila.
Glede na to, da so bili predlogi za spremembe in dopolnitve seznamov, v katerih so navedene
nepremičnine, ki jih imajo v upravljanju KS, podani na pobudo predsednikov KS v Občini Divača, se
predlaga sprejem sprememb in dopolnitev Odloka v predlagani obliki.
Člani SPK na predlagane spremembe besedila odloka niso imeli pripomb.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlagano besedilo Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača usklajeno z veljavno zakonodajo,
ki ureja navedeno področje. Ocenjuje, da je predlagan akt primeren za nadaljnjo obravnavo in ga
predlaga v sprejem Občinskemu svetu.

4. TOČKA
Vprašanja in pobude:



g. Martin Prelc je podal pripombo na nepravočasno posredovano gradivo za posamezne seje
odborov in komisij.
ga. Urška Florjančič je predlagala znižanje sejnin občinskim funkcionarjem za 20 %.

Seja je bila zaključena ob 18. uri.

Zapisala:
Tatjana Cerkvenik, l.r.

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

