Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
Številka: 9002-3/2018
Datum: 23.1.2019
ČLANICAM IN ČLANOM
ODBORA ZA DAVČNO POLITIKO, PRORAČUN IN FINANCE
ZADEVA: 1. SEJA ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR, KOMUNALO IN PROMET - VABILO
Na podlagi 68., 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
1. redno sejo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet,
v torek, 29. januarja 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.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda seje
Konstituiranje odbora
2.1 Seznanitev s pristojnostmi odbora
2.2 Dogovor o načinu dela in določitev stalnega termina in ure za seje
2.3 Imenovanje namestnika predsednika
Predlog Sklepa za nadaljevanje postopkov za sprejem splošnih aktov - občinskih
podrobnih načrtov, za katere postopki priprave niso bili zaključeni v času mandata
prejšnjega Občinskega sveta
Usklajeni predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Graben/1
(OPPM Graben/1) - druga obravnava
Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve v EUP NM/14-j - odstopanje od PIP
na zemljiščih, parc. št. 1239/2, 1239/3, 1239/4 in 1239/5, k.o. 1456-Novo mesto (ID:
1103)
Predlog uskladitve meja občin z mejami parcel
Predlog Poslovnega plana javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za leto
2019
Lokalni energetski koncept Mestne občine Novo mesto
Premoženjsko - pravne zadeve
9.1 Vzpostavitev statusa javnega dobra na nepremičninah v lasti Mestne občine
Novo mesto
9.2 Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah v lasti Mestne občine Novo
mesto
9.3 Sklep o določitvi višine vrednosti pravnih poslov, ki niso vključeni v načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2019

9.4 Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah v lasti Mestne občine Novo
mesto in prenos lastninske pravice na Republiko Slovenijo za izgradnjo hitre
ceste od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priključka
Maline, ki se načrtuje kot 3. razvojna os za povezavo med avtocesto Ljubljana
– Obrežje in Belo krajino
K 2. točki je priloženo gradivo - Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Gradivo
za ostale točke je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto, pod 3. sejo Občinskega
sveta
Mestne
občine
Novo
mesto,
na
spletnem
mestu:
https://www.novomesto.si/obcina/obcinskisvet/seje/2019012309083914/3_redna_seja_obcinskega_sveta_mestne_obcine_novo_mesto/
V skladu s 37. členom Poslovnika članice in člane odbora vljudno prosim, da morebitne predloge
dodatnih sklepov posredujete v PISNI obliki. Odlok pri 4. točki je v drugi obravnavi, zato se lahko
v skladu s 85. členom poslovnika predlogi sprememb in dopolnitev vlagajo v obliki amandmaja v
pisni obliki z obrazložitvijo.
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,
Predsednik
Odbora za okolje, prostor in komunalo in promet
Peter Kostrevc, l.r.

VABLJENI:
 člani/ce odbora
 dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave
 dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj
 Mojca Tavčar, vodja Oddelka za okolje in prostor
 Stanislava Bjelajac, vodja Oddelka za premoženjske zadeve
 Izidor Jerala, Oddelek za okolje in prostor (pri 5. točki)
 Mihael Udovč, Urad za prostor in razvoj (pri 6. točki)
 Urška Ban, Kabinet župana (pri 7. točki)
 Aleš Šurla, Urad za prostor in razvoj (pri 8. točki)
 Komunala Novo mesto d.o.o. (pri 7. točki)
 Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o. (pri 8. točki)

OBVEŠČENI:
 mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
 podžupani

