Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Številka:
Datum:

9002-11/2018 (405)
16. 4. 2021

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
ZADEVA: SKLIC 20. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN
IMENOVANJA
Na podlagi 62. ter 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
20. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
v ponedeljek, 19. aprila 2021, ob 18. uri,
v prostorih Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž),
1. nadstropje, sejna dvorana.

Za sejo predlagam naslednji
d n e v n i

red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov 19. redne seje ter 8. dopisne seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
3. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet
javnega zavoda Gasilsko – reševalni center Novo mesto
4. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm
5. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov soustanovitelja v Upravni odbor
Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
6. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Novo mesto v svet
javnega zavoda Ekonomska šola Novo mesto
7. Predlog sklepa za mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Drska
8. Predlog sklepa za mnenje o kandidatih za ravnatelja / direktorja Ekonomske šole
Novo mesto
9. Predlog sklepa za mnenje o kandidatki za ravnateljico Dijaškega in
študentskega doma Novo mesto
10. Javni poziv k predlaganju kandidatov za člane Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Mestni občini Novo mesto
11. Razno

Priložena so naslednja gradiva:
K 2. točki:
Predlog zapisnika 19. redne seje komisije, ki je bila dne 8. 3. 2021 ter
predlog zapisnika 8. dopisne seje komisije, zaključene dne 11. 3. 2021.
K 3. točki
Zbirnik prejetih predlogov kandidatov s predstavitvami kandidatov.
K 4. točki:
Zbirnik prejetih predlogov kandidatov s predstavitvami kandidatov.
K 5. točki:
Dopis VŠUP Grm Novo mesto z dne 5. 3. 2021 ter zbirnik prejetih
predlogov kandidatov s predstavitvami kandidatov.
K 6. točki:
Zbirnik prejetih predlogov kandidatov s predstavitvami.
K 7. točki:
Dopis OŠ Drska z dne 31. 3. 2021 s prilogo in dopis Občinske uprave z
dne 14. 4. 2021.
K 8. točki:
Dopis Ekonomske šole Novo mesto z dne 29. 3. 2021 s prilogo.
K 9. točki:
Dopis Sveta zavoda DŠD Novo mesto z dne 12. 4. 2021 s prilogo.
K 10. točki:
Odlok in delovni osnutek javnega poziva.
Svojo morebitno nujno zadržanost oziroma odsotnost s seje predhodno sporočite po
elektronski pošti na naslov maja.gorenc@novomesto.si ali po telefonu na številko 39 39 308
(Maja Gorenc).
V skladu s 37. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto članico in
člane komisije vljudno prosim, da morebitne predloge dodatnih sklepov k posameznim
točkam dnevnega reda posredujete v PISNI obliki.
Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) vas vljudno
pozivamo, da na seji uporabljate zaščitne maske. Vsem udeležencem bo pred vstopom v
sejno dvorano, poleg zaščitnih mask, zagotovljeno tudi obvezno razkuževanje rok ter v sejni
dvorani tudi varna razdalja med prisotnimi.
Lepo pozdravljeni,

Boštjan GROBLER l.r.
Predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

VABLJENI:
− člani/-ca komisije.
OBVEŠČENI:
- mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto,
- dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave Mestne občine Novo mesto,
- Suzana Virc, podsekretarka za Občinski svet.

