Komisija za statut in poslovnik
Številka:
Datum:

9002-10/2018-1 (405)
25. 1. 2019

ČLANICAM IN ČLANOM KOMISIJE ZA STATUT IN POSLOVNIK
ZADEVA: SKLIC 1. SEJE KOMISIJE ZA STATUT IN POSLOVNIK
Na podlagi določb 63. in 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
(DUL, št. 8/17 in 10/18)
S K L I C U J E M
1. sejo Komisije za statut in poslovnik
v sredo, 30. januarja 2019, ob 16. uri
v mali sejni sobi Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž, 3. nadstropje)
Za sejo predlagam naslednji
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konstituiranje komisije, dogovor o delu komisije in imenovanje namestnika
predsednice komisije
Seznanitev članov z nalogami in pristojnostmi komisije ter določitev terminov sej
Predlog Sklepa za nadaljevanje postopkov za sprejem splošnih aktov - občinskih
podrobnih načrtov, za katere postopki priprave niso bili zaključeni v času mandata
prejšnjega Občinskega sveta
Usklajeni predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Graben/1
(OPPN Graben/1) - druga obravnava
Predlog
Odloka
o
spremembah
in
dopolnitvah
Odloka
o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped
Novo
mesto
(uradno prečiščeno besedilo – UPB1) – prva obravnava - predlog za skrajšani postopek
Razno

Vabilu so priložena naslednja gradiva:
K 1. točki:
- Sklep Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto o imenovanju Komisije za statut in
poslovnik,
K 2. točki:
- Pristojnosti delovnih teles in Komisije za statut in poslovnik Občinskega sveta.
Ostala gradiva k točkam so objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto:
https://www.novomesto.si/obcina/obcinskisvet/seje/2019011608143590/3_redna_seja_mandat_2018__2022/

Svojo morebitno nujno zadržanost oziroma odsotnost s seje, prosim, predhodno sporočite z
obratno elektronsko pošto (maja.gorenc@novomesto.si) ali po telefonu na številko 07/39 39 308
(Maja Gorenc).
Lepo pozdravljeni,
Eva Filej Rudman, l.r.
Predsednica Komisije za statut in
poslovnik

Vabljeni:
 člani/ce komisije,
 dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
 Mojca Tavčar, vodja Oddelka za okolje in prostor,
 Suzana Potočar, Urad za družbene dejavnosti,
 Jasna Jazbec Galeša, Urad za finance in splošne zadeve.
Obveščeni:
 mag. Gregor Macedoni, župan,
 podžupani.
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