Komisija za statut in poslovnik
Številka:
Datum:

9002-10/2018 (405)
20. 5. 2020

ČLANICAM IN ČLANOM
KOMISIJE ZA STATUT IN POSLOVNIK

ZADEVA: SKLIC 10. 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
10. sejo Komisije za statut in poslovnik
v torek, 26. maja 2020, 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.
7.

Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 9. redne seje Komisije za statut in poslovnik
Predlog Odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost, na območju Mestne občine Novo mesto – druga obravnava
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto - prva obravnava
Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2020 - skrajšani postopek
Pritožba svetniške skupine Zveza za Dolenjsko v zvezi z vodenjem in vsebino točk 2.
in 3. dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Razno

Vabilu so priložena naslednja gradiva:
K 2. točki:
Predlog zapisnika 9. seje Komisije za statut in poslovnik ste člani že
prejeli dne, 12. 3. 2020.
K 3. – 5. točki:
Gradivo je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto:
https://www.novomesto.si/obcina/obcinskisvet/seje/2020051309295554/12_redna_seja_obcinskega_sveta_mestne_obcine_novo_mesto/
K 6. točki:
Pritožba svetniške skupine Zveza za Dolenjsko v zvezi z vodenjem in
vsebino točk 2. in 3. dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto prejeta dne, 21. 5. 2020

V skladu s 37. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 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 pozivamo, da
na seji uporabljate zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela
(šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta). Vsem udeležencem bo pred
vstopom v sejno dvorano zagotovljeno obvezno razkuževanje rok ter v sejni dvorani tudi
varna razdalja med prisotnimi.
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) je javnost pri vseh procesnih
dejanjih izključena.
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,
− Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve,
− dr. Jana Bolta Saje, vodja Urada za družbene dejavnosti,
− Stanislava Bjelajac, vodja Oddelka za premoženjske zadeve.
Obveščeni:
− mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave Mestne občine Novo mesto,
− podžupani.
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