MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Komisija za statut in poslovnik
Številka: 9002-2/2014
Datum: 21. 5. 2015
ČLANICAM IN ČLANOM KOMISIJE ZA STATUT IN POSLOVNIK
ZADEVA: SKLIC 3. SEJE KOMISIJE ZA STATUT IN POSLOVNIK
Na podlagi 67. in 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 52/2013)
S K L I C U J E M
3. sejo Komisije za statut in poslovnik
v sredo, 27. maja 2015, ob 15. uri
v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž, 1. nadstropje)
Za sejo predlagam naslednji
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 2. seje Komisija za statut in poslovnik
Predlog odloka o organiziranju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto – druga
obravnava
Predlog odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto – druga
obravnava
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih
površin v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin prva obravnava
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu občinskega sveta

Gradiva:
K 1. točki je priložen predlog zapisnika 2. seje Komisije za statut in poslovnik.
Gradivo za točke od 2 do 5 dnevnega reda je objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto med gradivi za 7. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto na
povezavi: http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=171
Predloga odlokov pod točko 2 in sta v drugi obravnavi, zato je mogoče predlagati
spremembe le v obliki amandmajev.
Svojo morebitno nujno zadržanost oziroma odsotnost s seje, prosim, predhodno sporočite z
obratno elektronsko pošto ali na telefon 39 39 219 (Darko Habjanič) ali 39 39 228 (ga.
Suzana Virc).
Lepo pozdravljeni
Predsednica
Nina JAKOVLJEVIĆ, l. r.

VABLJENI:
− člani/ce komisije
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave
− Ana Tošić, vodja Urada za splošne zadeve (k 2. in 3. točki)
− Fikret Fejzić, višji svetovalec za zaščito in reševanje (k 2. točki)
− Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino (k 3. točki)
OBVEŠČENI:
Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto

