MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Odbor za gospodarstvo
Številka: 9002-11/2014
Datum: 2. 7. 2015
ČLANICAM IN ČLANOM ODBORA ZA GOSPODARSTVO
ZADEVA: 6. 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)
S K L I C U J E M
6. sejo Odbora za gospodarstvo,
v sredo, 8. julija 2015, ob 18. 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
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

red:

Potrditev zapisnika 5. seje Odbora za gospodarstvo in pregled realizacije sklepov
Informacija Občinske uprave o pripravi strateških dokumentov MO NM
Usklajen predlog odloka o OPPN Bučna vas – vzhod/1 – druga obravnava ›
Program opremljanja stavbnih zemljišč in predlog odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja "OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN
Brod-Drage« – druga obravnava ›
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih
površin v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava ›
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin druga obravnava ›
Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2015 – skrajšani postopek ›
Predlog odloka o načinu izvajanja in opravljanja obvezne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava –
predlog za skrajšani postopek ›
Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem
načrtu za turistični kompleks Otočec – prva obravnava ›
Predlog odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v
lasti Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek ›
Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za
programsko obdobje 2015 - 2020 ›
Strategija na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 20120 – prva
obravnava ›
Razno

Predlagam, da se predloga odlokov pod točkama 6 in 7 skupaj obravnavata.
Priloženo je gradivo za 1. točko dnevnega reda (zapisnik). Gradiva za točke od 3. do 12. so
dostopna s klikom na posamezno točko, objavljena pa so tudi na spletni strani Mestne
občine Novo mesto, pod 8. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, na povezavi:
http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=172
Predlogi odlokov pod točkami 3, 4, 5 in 6 so v drugi obravnavi, zato je mogoče v skladu s 95.
členom Poslovnika predlagati spremembe le v obliki pisnih amandmajev.
V skladu z 41. členom Poslovnika članice in člane odbora vljudno prosim, s ciljem večje
učinkovitosti izvedbe seje in avtentičnega zapisa sprejetih sklepov, da morebitne predloge
dodatnih sklepov pri točkah dnevnega reda, poleg že predlaganih s strani župana, le-te
posredujete v pisni obliki.
Svojo morebitno nujno zadržanost oziroma odsotnost s seje, prosim, predhodno sporočite na
telefon 39 39 219 (Darko Habjanič) ali 39 39 228 (Suzana Virc).
Lepo pozdravljeni !
Predsednik
mag. Adolf ZUPAN, l. r.

VABLJENI:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

člani/ce odbora
Sara Drašković, vodja Kabineta župana
dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave
Mojca Tavčar, v.d. vodja Urada za prostor in razvoj
Darja Plantan, Urad za prostor in razvoj (pri 4. točki)
Judež Peter, v.d. vodja Občinskega inšpektorata (pri 5. in 6. točki)
Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve (pri 7. točki)
Mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe (pri 8. točki)
Ana Avsec, Občinski pravobranilec (pri 10. točki)
Aleš Šurla, Urad za prostor in razvoj (pri 10. točki)
Vera Vesely, Urad za prostor in razvoj (pri 11. točki)
Aleš Berger, Urad za družbene dejavnosti, (k 12. točki)
Maja Žunič Fabjančič, predsednica Komisije za pripravo strategije mladih (k 12. točki)

OBVEŠČENI:
− Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo
− podžupana Mestne občine Novo mesto

