MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Odbor za gospodarstvo
Številka: 9002-11/2014
Datum: 21. 5. 2015
ČLANICAM IN ČLANOM ODBORA ZA GOSPODARSTVO
ZADEVA: 5. 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)
S K L I C U J E M
5. sejo Odbora za gospodarstvo,
v sredo, 27. maja 2015, 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.
9.
10.

11.

red:

Potrditev zapisnika 4. seje Odbora za gospodarstvo in pregled realizacije
sklepov
Program dela priprave strategije razvoja MO NM s časovnico
Terminski plan in plan dinamike priprave razvojnih dokumentov, ki bodo
podlaga za pridobitev EU sredstev
Predlog odloka o organiziranju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto –
druga obravnava
Predlog odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto – druga
obravnava
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
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju
javnih površin v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava
Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2014
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto
Informacija o poslovanju podjetij
10.1 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
10.2 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.
Razno

Priloženo je gradivo za 1. točko dnevnega reda (zapisnik). Gradiva za točke od 4. do 10. so
objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto, pod 7. sejo Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto, na povezavi:
http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=171
Vljudno prosim, da Občinska uprava pripravi sledeča poročila oziroma informacije:
pri 1. točki (pregled realizacije sklepov): pisno poročilo o realizaciji sklepov s 4. seje
Odbora za gospodarstvo;
pri 2. točki (program dela priprave strategije razvoja MO NM s časovnico): ustna
oziroma pisna informacija;
pri 3. točki (terminski plan in plan dinamike priprave razvojnih dokumentov, ki bodo
podlaga za pridobitev EU sredstev): ustna oziroma pisna informacija.
Predloga odlokov pod točko 4 in 5 sta v drugi obravnavi, zato je mogoče v skladu s 95.
členom Poslovnika predlagati spremembe le v obliki pisnih amandmajev.
V skladu z 41. členom Poslovnika članice in člane odbora vljudno prosim, s ciljem večje
učinkovitosti izvedbe seje in avtentičnega zapisa sprejetih sklepov, da morebitne predloge
dodatnih sklepov pri točkah dnevnega reda, poleg že predlaganih s strani župana, le-te
posredujete v pisni obliki.
Svojo morebitno nujno zadržanost oziroma odsotnost s seje, prosim, predhodno sporočite na
telefon 39 39 219 (Darko Habjanič) ali 39 39 228 (Suzana Virc).
Lepo pozdravljeni !
Predsednik
mag. Adolf ZUPAN, l. r.

VABLJENI:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

člani/ce odbora
dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave
Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije
Vera Ocvirk, vodja Urada za premoženjske zadeve in kmetijstvo
Ana Tošić, vodja Urada za splošne zadeve, (k 4. in 5. točki)
Fikret Fejzić, višji svetovalec za zaščito in reševanje, (k 4. točki)
Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino, (k 5. točki)
Darja Plantan, vodja Urada za davke, (k 6. točki)
Mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe in promet, (k 7. in 8. točki)
Cerod, d.o.o., (k 10.1 točki)
Zarja, d.o.o., (k 10.2 točki)

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

