MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Odbor za gospodarstvo
Številka: 9002-11/2014
Datum: 17. 9. 2015

ČLANICAM IN ČLANOM ODBORA ZA GOSPODARSTVO
ZADEVA: 7. 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
7. sejo Odbora za gospodarstvo,
v sredo, 23. septembra 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

red:

1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 6. seje Odbora za gospodarstvo in pregled realizacije sklepov
Pobuda za zgodnejši čas pričetka sej delovnih teles Občinskega sveta
Informacija Občinske uprave o pripravi strateških dokumentov MO NM
Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta BTC
Češča vas – 1. faza – druga obravnava ter
določitev uradnega prečiščenega besedila odloka o spremembah in dopolnitvah
Zazidalnega načrta BTC Češča vas – 1. faza
5. Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem
načrtu za turistični kompleks Otočec – druga obravnava
6. Razno
Priloženo je gradivo za 1. in 2. točko dnevnega reda (zapisnik in pobuda). Gradiva za točki 4
in 5 sta objavljeni na spletni strani Mestne občine Novo mesto, pod 9. sejo Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto, na povezavi:
http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=173
Predloga odlokov pod točkama 4 in 5 sta 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 (pri 4. in 5. točki)

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

