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Odgovori na pobude in vprašanja

Na 9. redni seji OS, dne 17. 12. 2015 so bila podana naslednja vprašanja in pobude.
Na seji Občinskega sveta so bile podane naslednje pobude:
 ga. Damijano Gustinčič je zanimal nadaljnji postopek začetek delovanja članov
Častnega razsodišča ( konstituiranje delovnega telesa, imenovanje predsednika…)
Častno razsodišče je bilo konstituirano dne 26.1.2016. Predsednik je Diego Loredan.

 ga. Damijano Gustinčič je zanimalo, če je kaj novih informacij glede izgradnje
nakupovalnega centra v Divači.
Ne. O vseh novostih ali spremembah bo občinski svet sproti obveščen.
 g. Martin Prelc je predlagal čimprejšnji sestanek z koncesionarjem – predstavniki
podjetja Javna razsvetljava d.o.o Ljubljana.
Sestanek se bo izvedel po predstavitvi poročila JR na seji OS s strani direktorja JR, če bo le-ta
potreben.
 g. Drago Škamperle je predlagal sestanek z koncesionarjem Cestnim podjetjem Koper
in predsedniki KS glede izvajanja zimske službe.
Sestanek se je izvedel dne 13.1.2016.
 ga. Nives Skuk je zanimalo ali ima Skupina ljudi oz. Društvo ljubiteljev psov v Divači
dovoljenje za sestajanje, zadrževanje in druženje na javnem parkirišču ob Vrtcu.
Za posebno dovoljenje za sestajanje na parkirišču ni nihče zaprosil, je pa to javna površina, ki
je pod enakimi pogoji dostopna vsem.
 g. Dobrivoj Subič je vse prisotne povabil na tradicionalni novoletni koncert v divaško
telovadnico v nedeljo, dne 20.12.2016.
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Na Odboru za finance so bile podane naslednje pobude:
~

g.

Subič

je predlagal:
da se do seje Občinskega sveta pripravi podatke o številu opravljenih nadzorov
posameznih investicij v občini Divača v letu 2015 in izdela poročilo o porabljenih
proračunskih sredstvih v ta namen;
.

kako poteka zadeva v zvezi reševanjem problematike »Standom«.
S Standomom je bila podpisana pogodba konec mandata župana draga Božca. Parcele zajete v
pogodi so vse že prepisane na Občino Divača, potrebno je samo še izbrisati zaznambo, za kar
potrebujemo overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki ga bo pripravil notar. Predvidevamo, da
bo zadeva rešena do konca marca 2016.

Na Statutarno pravni komisiji so bile podane naslednje pobude:
nepravočasno

)o-

g. Prelc Martin je podal pripombo na
odborov in komisij.

)o-

ga. Urška Florjančič je predlagala znižanje sejnin

posredovano gradivo za posamezne seje

občinskim funkcionarjem

za 20 %.

Občinski svet je na 4. dopisni seji dne 14.12.2015 sprejel nov Pravilnik o plačah, plačilih za
opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti
Občine Divača ter o povračilih stroškov.

Na Odboru za negospodarstvo so bile podane naslednje pobude:
)o-

ga. Mirjam

Frankovič Franetič je

podala pobudo, da program prireditev ob Kulturnem dnevu
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
občine Divača v

Matevljič.

Direktor Občinske uprave
Občine Divača

Iztok

FelXan, uniV.diPl.inž.~_ MCP
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