ČLANICAM IN ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Številka: 9001-10/2014
Datum: 3. 12. 2014

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013)
ter 28. in 29. 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 Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
v četrtek, 18. decembra 2014, ob 16. uri
v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).
z naslednjim predlogom
dnevnega

reda:

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto
3. Kadrovske zadeve
4. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo
mesto za leto 2014 – skrajšani postopek
5. Dopolnjeni osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Poslovno storitvena cona Mačkovec - 2 - 1. obravnava
6. Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto - 1. obravnava
7. Dopolnjeni osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Bučna vas vzhod/I - 1. obravnava
8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto - predlog za
skrajšani postopek
9. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
10. Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto - predlog za skrajšani postopek

11. Program ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne
občine Novo mesto za triletno obdobje
12. Program odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne vode v Mestni občini
Novo mesto za obdobje 2013 – 2016 – novelacija
13. Meritve hitrosti v neposredni bližini osnovnih šol v Mestni občini Novo
mesto v jeseni 2014
14. Pregled predlogov občinskih splošnih aktov, ki niso bili zaključeni v
mandatu prejšnjega občinskega sveta ter predlog sklepa za nadaljevanje
postopkov za sprejem splošnih aktov
15. Poročilo o sanaciji plazov po dolgotrajnem deževju v letu 2014
16. Poročilo o poteku likvidacijskega postopka javnega zavoda Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto
17. Konzervatorski načrt za prenovo Glavnega trga in Rozmanove ulice v
zgodovinskem jedru Novega mesta
18. Informacija o sklepu o začasnem financiranju
19. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta
Gradivo je oz. bo v poslovniških rokih objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto.
S spoštovanjem,

Gregor Macedoni,
župan

VABLJENI :
-

člani/ce občinskega sveta
vodje uradov občinske uprave
pripravljalci gradiv

OBVEŠČENI :
- sredstva javnega obveščanja

