OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Divača, 23.3.2015

Z A P I S N I K
3. seje STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, ki je potekala v ponedeljek, dne 23.3.2015 ob
17. uri, v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.
Prisotni člani komisije:
URŠKA FLORJANČIČ – predsednica
JOVO FERFILA - član
MARTIN PRELC - član
Ostali prisotni:
IZTOK FELICJAN – v.d. direktor Občinske uprave
VESNA PAVLOVČIČ – strokovna delavka na proračunu
TATJANA CERKVENIK – zapisničarka

DNE VNI

RED :

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje komisije
2. Predlog Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
3. Pravilnik o spremembah Pravilnika 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
4. Komunalni prispevek:
- Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Divača
- Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje PC Risnik v Občini Divača
- Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Obrtno industrijske cone Divača
5. Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
6. Vprašanja in pobude
Predsednica komisije ga. Florjančič je pozdravila prisotne, ugotovila je sklepčnost in v
nadaljevanju je predlagala potrditev predloženega dnevnega reda .
Člani komisije na predlagan dnevni red 3. seje niso imeli pripomb.
Sprejet je bil
SKLEP: V predlagani vsebini je bil sprejet dnevni red 3. seje Statutarno pravne komisije.

1. TOČKA
Predsednica komisije je predlagala potrditev zapisnika prejšnje seje komisije.
Na predlagan zapisnik ni bilo pripomb.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. seje SPK v predlaganem zapisu.
2. TOČKA
Predsednica komisije ga. Florjančič je podala kratko obrazložitev k predlogu Sklepa o
začasnem financiranju. Ker proračun Občine Divača za leto 2015 še ni sprejet, je županja
predlaga podaljšanje Sklepa o začasnem financiranju.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je besedilo predlaganega Sklepa o
podaljšanju začasnega financiranja usklajeno s Statutom in Poslovnikom občinskega sveta
Občine Divača in ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
3. TOČKA
Člani komisije so obravnavali Pravilnik o spremembah Pravilnika 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.
Podrobnejšo obrazložitev navedenih sprememb je podala strokovna služba Občine Divača ga.
Pavlovčič.
Člani SPK zahtevajo, da se ob nadaljnjih spremembah občinskih aktov v gradivu predloži
tudi dosedanji veljaven akt, da bodo razvidne predlagane spremembe.
Po zaključeni krajši razpravi, je bil soglasno sprejet
SKLEP: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je besedilo predlaganega Pravilnika o
spremembah Pravilnika 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,
usklajeno z veljavno zakonodajo in da je predlagan akt primeren za nadaljnjo obravnavo
ter ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
4. TOČKA
g. Felicjan, v.d. direktor občinske uprave je podal obrazložitev k obravnavani točki, kjer se
pri vseh treh Odlokih predlaga popravek – nižanje faktorja v različnih višinah z namenom
vzpodbujanja gospodarstva.
Pojasnil je sprejeti dogovor na Odboru za gospodarstvo in okolje, kjer so člani odbora
zadevo predhodno obravnavali in soglašali s
predlaganimi spremembami vseh treh
Odlokov, vendar predlagali, da se s prejetjem Odlokov počaka, do uskladitvenega sestanka
med županjo Občine Divača in predstavniki podjetja Primorja v stečaju.
g. Felicjan je povedal, da je bi predlagan sestanek že realiziran, doseženi so bili določeni
dogovori, ki bodo dokončno potrjeni v predvidenem terminu ter, da je županja opravila tudi
razgovor s potencialnimi investitorji. Na podlagi navedenega, županja predlaga, da se
postopek obravnave predlaganih aktov nadaljuje in predlagane spremembe odlokov
sprejme na seji občinskega sveta.
Po zaključeni razpravi, je bil soglasno sprejet

SKLEP: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlagano besedilo vseh treh
Odlokov: Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje občine Divača; Odlok o spremembi Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje PC Risnik v občini Divača in Odloka o
spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Obrtne
industrijske cone Divača, usklajeno z veljavno zakonodajo in primerno za nadaljnjo
obravnavo.
5. TOČKA
Predsednica komisije je podala kratko obrazložitev k predloženemu besedilu Kodeksa
ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, ki ga je pripravila Skupnost občin
Slovenije in ga predlagala v obravnavo in sprejem Občinskim svetom posameznih občin v
Sloveniji.
Član Komisije g Prelc je pripomnil, da se s predlaganim aktom ne strinja, ker ne vidi
nobenih koristi, ki bi jih ta akt doprinesel. Občina Divača ima veljavne akte (Statut,
Poslovnik …)ki določajo smernice delovanja. Menil je,da izvoljeni predstavniki na lokalni
ravni bi morali delovati v skladu z veljavno zakonodajo, predvsem pa vestno in pošteno, za
kar meni, da predlagan akt ne vpliva na omenjeno delovanje izvoljenih predstavnikov, kajti
eno je pravni pojem, drugo pa je poštenje ljudi.
Predsednica komisije je obrazložila, da večina organov imajo za delovanje sprejete določene
kodekse, zato meni, da je zadevo miselno obravnavati in sprejeti. Predlagano besedilo akta je
vsebinsko nesporno, zato predlaga, da se ga na komisiji sprejme ter se ga predlaga v
nadaljnjo obravnavo in sprejem Občinskemu svetu.
Po zaključeni razpravi, je bil z 2 glasovoma za in 1 glasom proti sprejet
SKLEP: Sprejme se Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni v
predlagani obliki in se ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
6. TOČKA
Vprašanja in pobude :
g. Prelc :
- je podal pripombo glede pošiljanja in prejemanja gradiva svetnikom za sklic
posameznih občinskih sej, ponovno je poudaril naj Občinska uprava pri tem upošteva
predpisane roke;
- zanimalo ga je kje na internetu, so vidne objavljene sprememba Poslovnika in Statuta
Občine Divača.

Seja je bila zaključena ob 18. uri.

Zapisala:
Tatjana Cerkvenik, l.r.

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

