Odbor za gospodarstvo
Številka: 9002-4/2018
Datum: 25.9.2019
ČLANICAM IN ČLANOM ODBORA ZA GOSPODARSTVO
ZADEVA: 4. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO - V A B I L O
Na podlagi 70., 75. in 76. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo (Dolenjski
Uradni list, št. 8/17 in 10/18)
S K L I C U J E M
4. sejo Odbora za gospodarstvo,
v sredo, 2. oktobra 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. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda seje
2. Potrditev zapisnika 3. seje Odbora za gospodarstvo
3. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 - 1. obravnava - z
vidika pristojnosti odbora
4. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 - 1. obravnava - z
vidika pristojnosti odbora
5. Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini
Novo mesto
6. Razno
K 2. točki je priloženo gradivo - predlog zapisnika. Gradivo za ostale točke je objavljeno na spletni
strani Mestne občine Novo mesto, pod 8. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, na
spletnem mestu:
https://www.novomesto.si/obcina/obcinskisvet/seje/2019091714311602/8_redna_seja_obcinskega_sveta_mestne_obcine_novo_mesto/
V skladu s 37. členom Poslovnika OS MO NM članice in člane odbora vljudno prosim, da
morebitne predloge dodatnih sklepov posredujete v PISNI obliki. Ravno tako se v skladu s 96.
členom Poslovnika pri 3. in 4. točki (proračun) morebitne pripombe in predlogi k predlogoma
proračuna predložijo v pisni obliki, pri čemer mora biti upoštevano pravilo o ravnovesju med
proračunskimi prihodki in odhodki.

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 gospodarstvo
mag. Adolf ZUPAN, l. r.

Vabljeni:
 člani/ce odbora
 dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave
 Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve
 Meta Retar, vodja Kabineta župana
 mag. Nataša Jakopin, Kabinet župana
 mag. Dolores Kores, v.d. direktorice Zavoda Novo mesto
 Marko Habjan, Zavod Novo mesto
Obveščeni:
 mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo
 podžupani

