Čistopis predloga dnevnega reda

Številka: 9001-5/2014
Datum: 10. 7. 2014
ČLANICAM IN ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 28. in
29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
52/2013)
s k l i c u j e m
30. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
v četrtek, 10. julija 2014, ob 16. uri
v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).
z naslednjim predlogom
dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 29. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto
3. Predlog odloka o ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče
Novo mesto – druga obravnava
4. Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak
– druga obravnava
5. Usklajen predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas
- vzhod/2 - druga obravnava
6. Predlog programa opremljanja in predlog odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birčna vas, Stranska vas
in Poganci« – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
7. Predlog programa opremljanja za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik in predlog
odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za »Kanalizacijo v naselju Veliki
Slatnik« – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
8. Predlog programa opremljanja in predlog odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naselju Lešnica« – prva obravnava
– predlog za skrajšani postopek
9. Predlog odloka o načinu izvajanja in opravljanja izbirne gospodarske javne službe
urejanja svetlobnih prometnih znakov v Mestni občini Novo mesto – prva
obravnava – predlog za skrajšani postopek

10. Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN nadomestna
gospodarska cona ob Straški cesti – prva obravnava
11. Predlog odredbe o ureditvi prometa na občinski cesti JP 799314, Ragovska ulica v
Novem mestu
12. Priprava odloka o delni oprostitvi plačila dela komunalnega prispevka v
posameznih primerih
13. Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Novem mestu – predlog za skrajšani postopek
13.1 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin – predlog za skrajšani
postopek
13.2 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center – predlog za skrajšani
postopek
13.3 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska – predlog za skrajšani
postopek
13.4 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm – predlog za skrajšani
postopek
13.5 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel – predlog za skrajšani
postopek
14. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju
2014
15. Premoženjsko – pravne zadeve
15.1 Vzpostavitev grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah
16. Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št.
430-3/2010-1806-61 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju
reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacije in centralna čistilna naprava v
Novem mestu«
17. Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe pri
projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol
– Gabrje
18. Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe pri
projektu »Sanacija mestnega obzidja Šance«
19. Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe pri
projektu Izgradnja mostu čez Bršljinski potok
20. Soglasje k statutom krajevnih skupnosti
21. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad zaključnim računom za
leto 2012 za javni zavod Agencija za šport Novo mesto
22. Poročilo o realizaciji projekta CeROD II
23. Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto
24. Obvestilo na podlagi določbe tretjega odstavka 80. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5 in 19/14)
25. Predlog sklepa za delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za parc. št. 1714 in 1715/2, obe KO Gorenja Straža
26. Najem nepremičnin za potrebe ureditve in zagotavljanja večjega števila parkirnih
mest v Novem mestu - UMIK
27. Kadrovske zadeve
27.1 Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnici romske skupnosti
27.2 Predlog sklepa za imenovanje posebne občinske volilne komisije Mestne
občine Novo mesto za volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske
skupnosti

27.3 Predlog sklepa za imenovanje komisije za sestavo volilnega imenika
državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto
27.4 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne
šole Drska
27.5 Soglasje k imenovanju direktorice zavoda Dolenjske lekarne
27.6 Mnenje k imenovanju ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Otočec
28. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

Gradiva so objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto na povezavi:
http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=162

S spoštovanjem
Alojzij MUHIČ,
župan

Posredovano:
članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

