OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
Divača, 16.10.2017

ZAPISNIK
15. seje Statutarno pravne komisije, ki je potekala v ponedeljek 16.10.2017, v prostorih občine Divača,
z začetkom ob 19. uri.
PRISOTNI:
- Urška Florjančič – predsednica komisije,
- Jovo Ferfila – član komisije,
- Martin Prelc – član komisije,
- Iztok Felicjan - direktor Občinske uprave

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje komisije
2. Sprememba Statuta Občine Divača
3. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo cestnega prometa – I in II.
obravnava
4. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Divača – I. obravnava
5. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Divača – I. obravnava
6. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Divača – I.
obravnava
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje kamnoloma Laže-1, 2. Etapa
8. Vprašanja in pobude
Predsednica komisije ga. Florjančič je predlagala potrditev predloženega dnevnega reda.
Člani komisije na predlagan dnevni red 15. seje niso imeli pripomb.
SKLEP: V predlagani vsebini se sprejme dnevni red 15. seje Statutarno pravne komisije.
1. TOČKA
Predsednica Komisije je predlagala potrditev zapisnika prejšnje seje komisije .
Na predlagan zapisnik ni bilo pripomb.
SKLEP: Potrdi se zapisnik 14. seje SPK v zapisani vsebini .
2. TOČKA
Člani komisije so proučili Statut Občine Divača in predlagani spremembi ter oblikovali predlog za
obravnavo na seji občinskega sveta.
Sprejet je bil
SKLEP:
Statutarno pravna komisija
Spremembe Statuta Občine Divača.

predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem

3. TOČKA
Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog Odloka o ustanovitvi
vzgojo cestnega prometa, ki je podan v I in II. obravnavo.
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Sveta za preventivo in

Sprejeta sta bila naslednja sklepa:
SKLEP: Člani komisije so potrdili, da se prva in druga obravnava Odloka združita in se opravita na
isti seji.
SKLEP: V predlagani vsebini s predlagano spremembo iz 6 članov SPV na 5 članov SPV se
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo cestnega prometa in se ga
predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
4. TOČKA
Člani komisije so obravnavali predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Divača v I. obravnavi in na
predlagan akt niso imeli pripomb.
Sprejet je bil
SKLEP: V predlagani obliki se sprejme predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine
Divača v I. obravnavi in se ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
5. TOČKA
Člani komisije so obravnavali predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Divača v I.
obravnavi in na predlagan akt niso imeli pripomb.
SKLEP: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je besedilo predlaganega Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v občini Divača v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja navedeno področje
in ga sprejema v predlagani vsebini v I. obravnavi ter ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
6. TOČKA
Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Divača v I. obravnavi.
Sprejet je bil
SKLEP: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je besedilo predlaganega Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v občini Divača v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja navedeno
področje in ga sprejema v predlagani vsebini v I. obravnavi ter ga predlaga v sprejem Občinskemu
svetu.
7. TOČKA
Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2. Etapa.
Sprejet je bil
SKLEP: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je besedilo predlaganega Odloka o spremembah
in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2.
Etapa v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja navedeno področje in ga sprejema v predlagani
vsebini ter ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
8. TOČKA
Vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19:35 uri.

Zapisala:
Tatjana Cerkvenik, l.r.

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