MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Odbor za davčno politiko, proračun in finance
Številka: 9002-10/2014
Datum: 16. 4. 2015
ČLANICAM IN ČLANOM ODBORA ZA DAVČNO POLITIKO, PPRORAČUN IN FINANCE
ZADEVA: 4. SEJA ODBORA - V A B I L O
Na podlagi 75. 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
4. sejo Odbora za davčno politiko, proračun in finance
v ponedeljek, 20. aprila 2015, ob 15.30 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. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Odbora za davčno politiko, proračun in
finance
3. Predlog odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto – druga
obravnava
4. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2014 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
5. Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2014
6. Predlog pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo
mesto
7. Predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015 – 2020
8. Stroški storitev obveznih občinskih komunalnih javnih služb.
K 1. točki je priložen predlog zapisnika 3. seje Odbora za davčno politiko, proračun in
finance.
Gradiva za vse ostale točke so objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto med
gradivi za 6. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto na povezavi:
http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=170 .
Predlog odloka pod točko 3 je v drugi obravnavi, zato je mogoče predlagati spremembe le v
obliki amandmajev.
Svojo morebitno nujno zadržanost oziroma odsotnost s seje, prosim, predhodno sporočite na
telefon 39 39 219 (Darko Habjanič) ali 39 39 228 (ga. Suzana Virc).
Lepo pozdravljeni !
Predsednica
Vesna VESEL, l. r.

VABLJENI:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

člani/ce odbora
dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave
Katarina Petan, vodja Urada za finance in računovodstvo
Sandra Boršić, kabinet župana (k 3. točki)
Mateja Jerič, vodja Urada za kulturo, zdravstvo in socialo (k 5. in 6. točki)
Vera Ocvirk, vodja Urada za premoženjske zadeve in kmetijstvo (k 7. točki)
Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije
mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet (k 8. točki)
Komunala Novo mesto, d.o.o. (k 8. točki)

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

