Statutarno pravna komisija
Občina Brda
Trg 25. maja 2
5212 Dobrovo
ZAPISNIK 2. KORESPONDENČNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE
Vabilo poslano - Statutarno pravna komisija: Teja Jelina, Vilko Prinčič, Marija Toroš Jakončič
Odgovorili: Teja Jelina, Vilko Prinčič, Marija Toroš Jakončič
Kraj seje: korespondenčna seja preko elektronske pošte
Začetek kor. seje: 30. marec 2020 ob 14.00
Konec kor. seje: 01. april 2020 ob 12.00
Korespondenčno sejo Statutarno – pravne komisije Občine Brda je sklicala predsednica Teja Jelina.
Dnevni red:
1. Potrditev sklepčnosti po prejetih odgovorih
2. Potrditev predloga Odloka o koncesiji za izvajanje GJS obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za
območje Občine Brda-druga obravnava
3. Potrditev Statuta Goriška lekarna Nova Gorica
4. Potrditev predloga Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
Občini Brda- skrajšani postopek
5. Obravnava in potrditev predloga Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju
videonadzora v Občini Brda (okolica gradu Dobrovo in parkirišča Šmartno)- skrajšani
postopek
6. Potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju Občinske uprave Občine Brda- skrajšani postopek
From: Teja Jelina <Teja.Jelina@obcina-brda.si>
Date: 30 March 2020 at 13:19:30 CEST
To: Vilko Prinčič <Vilko.Princic@obcina-brda.si>, Marija Toroš Jakončič <Marija.TorosJakoncic@elektroprimorska.si>
Cc: Mateja Ambrožič <Mateja.Ambrozic@obcina-brda.si>
Subject: Vabilo- 2.korespondenčna seja SPK
Vabilo!
Vabim vas, da se odzovete na vabilo na 2. korespondenčno sejo Statutarno pravne komisije
Občine Brda, ki:
se začne v ponedeljek, 30.03.2020 ob 14.00 in konča v sredo, 01.04.2020 do 12.00.
Obrazložitev:
Skladno s 25.členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda, se lahko, kadar gre za posamezno nujno
zadevo manjšega pomena, opravi dopis na seji občinskega sveta.
Razlog za sklic korespondenčne seje so okoliščine, v katerih se je znašla cela država in da ne bi zadeve
zastale, vas vljudno prosim, da pregledate gradivo dnevnega reda in glasujete.
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Dnevni red:
1. Potrditev sklepčnosti po prejetih odgovorih
2. Potrditev predloga Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov za območje Občine Brda- druga obravnava
3. Potrditev Statuta Goriška Lekarna Nova Gorica
4. Potrditev predloga Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
Občini Brda- skrajšani postopek
5. Potrditev predloga Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v
Občini Brda ( okolica Gradu Dobrovo in parkirišča Šmartno)- skrajšani postopek
6. Potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju Občinske uprave Občine Brda- skrajšani postopek
Zaradi trenutne situacije se izjemoma glasuje tako, da odgovorite na to elektronsko sporočilo,
Teja.jelina@ obcina-brda.si, in pod zaporedno točko dnevnega reda napišete ali ste ZA ali PROTI.

( PRIMER:
1. točka: se ne glasuje, ker bom po prejetih odgovorih ugotovila ali je Komisija sklepčna.
2. ZA
3. ZA
... in tako naprej
Gradivo je pripravila občinska uprava in je v prilogi.
Za vaš odziv se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam s PAZITE NASE!
Teja Jelina
Predsednica SPK Občine Brda
Občina Brda
Trg 25. maja 2
5212 Dobrovo
GSM: +386 41 248 111

Ad1/ Potrditev sklepčnosti po prejetih odgovorih
Korespondenčna seja je sklepčna. Nanjo so odgovorili vsi člani SPK.
Ad2/ Potrditev predloga Odloka o koncesiji za izvajanje GJS obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje
Občine Brda- druga obravnava:
Glasovanje: 3 glasovi ZA
Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine
Brda- druga obravnava, je bil soglasno potrjen in je primeren za odločanje na Občinskem svetu
Občine Brda.
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Ad3/ Obravnava in potrditev Statuta Goriška lekarna Nova Gorica:
Glasovanje: 3 glasovi ZA
Predlog Statuta Goriška lekarna Nova Gorica, je bil soglasno potrjen in je primeren za odločanje
na Občinskem svetu Občine Brda.

Ad4/ Obravnava in potrditev predloga Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Brda- skrajšani postopek:
Glasovanje: 3 glasovi ZA
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Brdaskrajšani postopek, je bil soglasno potrjen in je primeren za odločanje na Občinskem svetu
Občine Brda.

Ad5/ Obravnava in potrditev predloga Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju
videonadzora v Občini Brda (okolica gradu Dobrovo in parkirišča Šmartno)- skrajšani postopek:
Glasovanje: 2 glasova ZA, 1 glas PROTI
Predlog Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v Občini Brda
(okolica gradu Dobrovo in parkirišča Šmartno)- skrajšani postopek, je bil potrjen in je primeren
za odločanje na Občinskem svetu Občine Brda.

Ad6/ Potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave Občine Brda- skrajšani postopek:
Glasovanje: 3 glasovi ZA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Občine Brda- skrajšani postopek, je bil soglasno potrjen in je primeren za
odločanje na Občinskem svetu Občine Brda.

Zaključek dela: 01.04.2020 ob 12. uri.
Zapisnik:
Teja Jelina, l.r

Predsednica Statutarno pravne komisije:
Teja Jelina, l.r.
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