Odbor za gospodarstvo
Številka: 9002-11/2014
Datum: 15.3.2018
ČLANICAM IN ČLANOM ODBORA ZA GOSPODARSTVO
ZADEVA: 23. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO - V A B I L O
Na podlagi 76. in 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 52/2013) v povezavi s 125. in 126. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto (Dolenjski Uradni list, št. 8/17)
S K L I C U J E M
23. sejo Odbora za gospodarstvo,
v sredo, 21. marca 2018, ob 18. 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.

red:

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda seje
Potrditev zapisnika 22. seje Odbora za gospodarstvo
Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1 - 1. obravnava
Predlog Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne
občine Novo mesto - skrajšani postopek
Predlog Odloka o spremembi odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega
plina tarifnim odjemalcem - skrajšani postopek
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne
službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Mestne občine Novo mesto - skrajšani postopek
Predlog zaključnega računa proračuna MO NM za leto 2017 - iz vidika pristojnosti
odbora
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih

Priloženo je gradivo za 2. točko (predlog zapisnika). Gradiva za ostale točke so objavljena na
spletni strani Mestne občine Novo mesto, pod 28. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto,
na
povezavi:
https://www.novomesto.si/obcina/obcinskisvet/seje/2018030714452096/28_redna_seja_mandat_2014__2018/
V skladu s 37. členom Poslovnika članice in člane odbora vljudno prosim, da morebitne predloge
dodatnih sklepov posredujete v pisni obliki.

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
 dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj
 Mojca Tavčar, vodja Oddelka za okolje in prostor (k 3. točki)
 mag. Jože Kobe, Oddelek za komunalne zadeve (k 4., 5. in 6. točki)
 Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve (k 7. točki)
 Gregor Vovko, Cerod d.o.o. (k 6. točki)
 Aleš Šurla, Urad za prostor in razvoj (k 8. točki)

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

