Komisija za statut in poslovnik
Številka:
Datum:

9002-2/2014
15. 11. 2017

ČLANICAM IN ČLANOM KOMISIJE ZA STATUT IN POSLOVNIK
ZADEVA: SKLIC 27. SEJE KOMISIJE ZA STATUT IN POSLOVNIK
Na podlagi 63. in 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št.
8/17)
S K L I C U J E M
27. sejo Komisije za statut in poslovnik
v sredo, 22. novembra 2017, ob 15.30. uri
v mali sejni sobi Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž, 3. nadstropje)
Za sejo predlagam naslednji
dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 26. redne seje Komisije za statut in poslovnik
3. Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Gospodarska cona Na Brezovici – prva obravnava
4. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini
Novo mesto – prva obravnava
5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe
zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne
občine Novo mesto – predlog za skrajšani postopek
6. Razno
K 2. točki je priložen predlog zapisnika 26. redne seje Komisije za statut in poslovnik.
Gradiva k točkam 3., 4. in 5. pa so objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto,
https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/
Svojo morebitno nujno zadržanost oziroma odsotnost s seje, prosim, predhodno sporočite z
obratno elektronsko pošto ali po telefonu na številko 07/39 39 308 (Maja Gorenc).
Lepo pozdravljeni,
Namestnica predsednice
Martina VRHOVNIK, l. r.

VABLJENI:
− člani/ce komisije,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
− dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj (k 3. točki),
− Mojca Tavčar, vodja Oddelka za prostor in okolje - Urad za prostor in okolje (k 3. točki),
− Miloš Dular, vodja Oddelka za promet in mobilnost - Urad za prostor in okolje (k 4. točki),
− mag. Jože Kobe, Oddelek za komunalne dejavnosti - Urad za prostor in okolje (k 5. točki).
Obveščen:
− mag. Gregor Macedoni, župan.
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