Odbor za gospodarstvo
Številka: 9002-11/2014
Datum: 21.9.2017
ČLANICAM IN ČLANOM ODBORA ZA GOSPODARSTVO
ZADEVA: 20. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO - V A B I L O
Na podlagi 76. in 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 52/2013) v povezavi s 125. in 126. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto (Dolenjski Uradni list, št. 8/17)
S K L I C U J E M
20. sejo Odbora za gospodarstvo,
v sredo, 27. septembra 2017, ob 18. uri,
v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7, 1. nadstropje (rotovž)
Za sejo predlagam naslednji
d n
1.
2.
3.
4.
5.

e v n i red:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda seje
Potrditev zapisnika 19. seje Odbora za gospodarstvo
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
podlage za odmero NUSZ
Potek prenove mestnega jedra
Pobude in vprašanja

Priloženo je gradivo za 2. točko (predlog zapisnika) in stališča Zavoda Grem v mesto pri 4.
točki. Gradivo za 3. točko je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto, pod 24.
sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, na povezavi:
http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=192
Pisna opredelitev in obrazložitev MO NM do stališč Zavoda Grem v mesto bo posredovana
naknadno, pred sejo odbora.
V skladu s 37. členom Poslovnika članice in člane odbora vljudno prosim, da morebitne
predloge dodatnih sklepov posredujete v pisni obliki.
Svojo morebitno nujno zadržanost oziroma odsotnost s seje, prosim, predhodno sporočite z
obratno elektronsko pošto ali na telefon 39 39 228 (Suzana Virc).
Lepo pozdravljeni,
Predsednik
Odbora za gospodarstvo
mag. Adolf ZUPAN, l. r.

VABLJENI:
− člani/ce odbora
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave
− dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj
− Jasna Jazbec Galeša, Urad za finance in splošne zadeve (pri 3. točki)
− Darja Plantan, Urad za prostor in razvoj (pri 3. točki)
− pripravljalci gradiva pri 4. točki
− Jana Murgelj in Ana Petančič, Zavod Grem v mesto

OBVEŠČEN:
− mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo

