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Odbor za okolje in prostor
Odbor za komunalo in promet
Številka: 9002-7/2014, 9002-8/2014
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ČLANICAM IN ČLANOM

ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR ter
ODBORA ZA KOMUNALO IN PROMET

ZADEVA: 6. 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
6. skupno sejo
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet
v torek, 7. julija 2015, 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
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

red:

Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 5. skupne seje odborov
(4) Usklajen predlog odloka o OPPN Bučna vas – vzhod/1 – druga obravnava
(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« – druga obravnava
(6) Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju
javnih površin v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava
(7) Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih
površin - druga obravnava
(8) Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo
mesto za leto 2015 – skrajšani postopek
(11) Predlog odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto –
prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
(12) Predlog odloka o načinu izvajanja in opravljanja obvezne gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Novo mesto – prva
obravnava – predlog za skrajšani postopek
(13) Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Ureditvenem načrtu za turistični kompleks Otočec – prva obravnava
(14) Predlog odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta
pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije
javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za
skrajšani postopek

K 2. točki je priložen predlog zapisnika 5. skupne seje odborov.
Gradiva za vse ostale točke so objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto pod
gradivi za 8. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, na povezavi:
http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=172
Predlogi odlokov pod 3., 4., 5. in 6. so v drugi obravnavi, zato ni več splošne razprave in je
mogoče predlagati spremembe le v obliki amandmajev.
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).
Po končani skupni seji je sklicana ločena seja Odbora za okolje in prostor, za katero je
priloženo vabilo.

Lepo pozdravljeni !

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

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

VABLJENI:
−
−
−
−
−
−
−
−

člani/ce odbora
dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave
Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor in razvoj
Darja Plantan, podsekreta za komunalni prispevek in odmero nadomestila (k 4. točki)
Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve
mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe
Aleš Šurla, strokovni sodelavec za energetski management (k 11. točki)
Ana Avsec (k 11. točki)

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

