MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Odbor za okolje in prostor
Odbor za komunalo in promet
Številka: 9002-7/2014, 9002-8/2014
Datum: 9. 2. 2017
ČLANICAM IN ČLANOM

ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR ter
ODBORA ZA KOMUNALO IN PROMET

ZADEVA: 18. SKUPNA SEJA ODBOROV - V A B I L O
Na podlagi 73. in 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 52/2013)
S K L I C U J E V A
18. skupno sejo
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet
v torek, 14. februarja 2017, ob 16. uri
v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7, 1. nadstropje (rotovž)
Za sejo predlagava naslednji
d n e v n i

red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 17. skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za
komunalo in promet
3. (4) Usklajen predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tovarna
zdravil Krka -1 (OPPN TZ KRKA-1) - druga obravnava
4. (5) Predlog odloka o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto – druga
obravnava
5. (6) Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
6. (7) Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
(SD OPPN NGC-2) – prva obravnava
7. (8) Predlog odloka o proračunu Mestna občina Novo mesto za leto 2018 - prva
obravnava
8. (10) Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto
2017
9. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - prva obravnava
glede na pristojnosti odborov
10. (12) Premoženjsko – pravne zadeve
10.1 (12.1) Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja za leto 2017
11. (13) Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne
občine Novo mesto za leto 2016 in planom dela za leto 2017

12. (14) Poročilo o stanju projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema
Dolenjske
Gradiva:
K 1. točki je v priponki priloženo vabilo s predlogom dnevnega reda 18. skupne seje odborov.
K 2. točki je priložen predlog zapisnik zapisnika 17. skupne seje odborov z dne 20. 12. 2016.
Gradiva za točke od 3 do 12 so objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto pod
gradivi za 20. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, na povezavi:
http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=187
Predloga odlokov pod točkami 3 in 4 sta v drugi obravnavi, zato je mogoče predlagati
spremembe le v obliki amandmajev.
Morebitne predloge sprememb in dopolnitev k predlogu proračuna MONM za leto 2018
občine (k 7. točki), prosim, predložite na seji v pisni obliki z upoštevanjem pravila o
ravnovesju med proračunskimi prihodki in izdatki.
Svojo morebitno nujno zadržanost oziroma odsotnost s seje, prosim, predhodno sporočite z
obratno elektronsko pošto ali na telefon 39 39 219 (Darko Habjanič).

Lepo pozdravljeni !

Peter KOSTREVC, l. r.,
predsednik
Odbora za komunalo in promet

Alojz KOBE, l. r.,
predsednik
Odbora za okolje in prostor

VABLJENI:









člani/ce odbora
dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave
dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj
Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve
mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe
Miloš Dular, Urad za gospodarske javne službe (k 11. točki)
Jernej Muhič, Komunala Novo mesto, d.o.o. (k 12. točki)
pripravljalci gradiv

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

