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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo nadaljeval postopke za
sprejem naslednjih splošnih aktov, za katere niso bili zaključeni postopki v
času mandata prejšnjega občinskega sveta:
1. Predlog odloka o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjsko-poslovni
objekt Jakčeva v Novem mestu v drugi obravnavi
2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in
predmestna središča (sprememba 2006/1-TP) v drugi obravnavi
3. Predlog odloka o ureditvenem načrtu za zdravstveni kompleks Novo
mesto v prvi obravnavi
4. Osnutek dokumenta za pripravo strategije na področju kulture 20072013 v drugi obravnavi.

Župan
Alojzij Muhič
Priloga: obrazložitev
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je v mandatnem obdobju 2003 – 2006
pričel postopke za naslednje splošne akte, za katere v času mandata občinskega
sveta niso bili zaključeni postopki:
Zap.
Naslov splošnega akta
št.
1. Predlog odloka o občinskem lokacijskem
načrtu
stanovanjsko-poslovni
objekt
Jakčeva v Novem mestu
2. Predlog odloka o spremembah in
dopolnitvah
Odloka
o
prostorsko
ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven
mestnega jedra) in predmestna središča
(sprememba 2006/1-TPV)
3. Osnutek
dokumenta
za
pripravo
strategije na področju kulture 2007-2013
4. Predlog odloka o predkupni pravici
Mestne
občine
Novo
mesto
na
nepremičninah na območju OLN za
poslovno storitveno cono Mačkovec
5. Predlog odloka o lokacijskem načrtu
zdraviliško-hotelski kompleks in toplice
(Šmarješke Toplice)
6.
7.

Sprejeta Predlog za nadaljnji
faza
postopek sprejemanja
prva
obravnava nadaljevanje postopka
v drugi obravnavi
prva
obravnava nadaljevanje postopka
v drugi obravnavi
prva
nadaljevanje postopka
obravnava v drugi obravnavi
prva
odloka
iz
obravnava umik
procedure

prva
odločitev o nadaljnji
obravnava proceduri je v
pristojnost nove
Občine Šmarješke
Toplice
Predlog odloka o spremembah Odloka o
prva
umik odloka iz
zazidalnem načrtu BTC Češča vas – 1. obravnava procedure
faza
Predlog odloka o ureditvenem načrtu za
prva
nadaljevanje postopka
zdravstveni kompleks Novo mesto
obravnava v prvi obravnavi

V skladu z 91. členom poslovnika občinski svet na predlog župana odloči, o katerih
predlogih za sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval, katere začel
obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.
Župan predlaga občinskemu svetu, da nadaljuje s postopkom za sprejem treh
splošnih aktov s področja urejanja prostora (od tega za enega nadaljevanje v prvi
obravnavi in za tri v drugi obravnavi) ter da nadaljuje začeti postopek sprejemanja
strategije na področju kulture 2007-1013. Vsi navedeni dokumenti so potrebni in so
zanje pripravljene kakovostne strokovne podlage za nadaljevanje postopka.

Pripravil
Darko Habjanič

V. d. direktorice občinske uprave
mag. Mojca Špec Potočar

