AMESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Odbor za okolje in prostor
Odbor za komunalo in promet
Številka: 9002-7/2014, 9002-8/2014
Datum: 22. 5. 2015
ČLANICAM IN ČLANOM

ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR ter
ODBORA ZA KOMUNALO IN PROMET

ZADEVA: 5. 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
5. skupno sejo
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet
v torek, 26. maja 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 določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. skupne seje odborov
3. (5.) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna
oprema za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage« in predlog odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna
oprema za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage« – prva obravnava
4. (6.) Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju
javnih površin v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava
5. (7.) Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih
površin - prva obravnava
6. (8.) Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2014
7. (10.) Elaborati o oblikovanju cen za komunalne storitve v Mestni občini Novo
mesto
7. 1 (10.1) Sprememba cen s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in
odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo
mesto
7.2 (10.2) Oblikovanje in potrditev cen storitev javne službe povezane z
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi
komunalnimi čistilnimi napravami v mestni občini novo mesto
8. (11) Informacija o poslovanju podjetij
8.1 (11. 1) Letno poročilo za 2014 in pregled skladnosti plana v letu 2015 s
sprejeto strategijo za upravljanje kapitalskih naložb Mestne občine
Novo mesto za CeROD-a, d.o.o

8.2 (11.2) Letno poročilo za 2014 in pregled skladnosti plana v letu 2015 s
sprejeto strategijo za upravljanje kapitalskih naložb Mestne občine Novo
mesto za Zarjo, d.o.o.
9. (12.) Obvestilo v skladu z določilom tretjega odstavka 80. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5, 19/1432/14-ZPDZC-1, 90/14-ZDU-1L)
K 2. točki je priložen predlog zapisnika 4. skupne seje odborov.
Gradiva za vse ostale točke so objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto pod
gradivi za 7. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, na povezavi:
http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=171
Svojo morebitno nujno zadržanost oziroma odsotnost s seje, prosim, predhodno sporočite
z obratno elektronsko pošto ali na telefon 39 39 219 (Darko Habjanič) ali 39 39 228 (ga.
Suzana Virc).

Lepo pozdravljeni !

Namestnica predsednika
Odbora za komunalo in promet
Mateja KOVAČIČ, l. r.

Namestnik predsednika
Odbora za okolje in prostor
Borut ŠKERLJ, l. r.

VABLJENI:
−
−
−
−
−
−
−
−

člani/ce odbora
dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave
Darja Plantan, vodja Urada za davke (k 3. točki)
mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet
Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor
Komunala Novo mesto, d.o.o. (k 6. in 7. točki)
CeROD, d.o.o. (k 8.1 točki)
Zarja, d.o.o. (k 8.2 točki)

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

