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ČLANICAM IN ČLANOM
ODBORA ZA DAVČNO POLITIKO, PRORAČUN IN FINANCE
ZADEVA: 3. SEJA ODBORA ZA DAVČNO POLITIKO, PRORAČUN IN FINANCE - V A B I L O
Na podlagi 69., 75. in 76. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
(Dolenjski Uradni list, št. 8/17 in 10/18)
S K L I C U J E M
3. redno sejo Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
v ponedeljek, 15. aprila 2019, ob 16. uri,
v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7, 1. nadstropje (rotovž)
Za sejo predlagam naslednji
d n e v n i red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda seje
2. Potrditev zapisnika 2. seje odbora
3. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih
delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto
4. Premoženjsko - pravne zadeve
4.1 Sprejem namere o ukinitvi statusa javnega dobra pri delih nepremičnin parc. št.
2183/18 in parc. št. 2183/5, obe k.o. 1481 Smolenja vas in sprejem namere o
umestitvi nepremičnin parc. št. 2069/1 ter parc. št. 2069/2, obe k.o. 1481 Smolenja
vas, in delov nepremičnin parc. št. 2183/18 ter parc. št. 2183/5, obe k.o. 1481
Smolenja vas v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
K 2. točki je priloženo gradivo - zapisnik. Gradivo za ostale točke je objavljeno na spletni strani
Mestne občine Novo mesto, pod 5. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, na
spletnem mestu: https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/
V skladu s 37. členom Poslovnika OS MO NM 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,
Predsednica
Odbora za davčno politiko, proračun in finance
Vesna Vesel, l.r.
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