Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
Številka: 9002-3/2018
Datum: 4.3.2021
ČLANICI IN ČLANOM
ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR, KOMUNALO IN PROMET

ZADEVA: 15. SEJA ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR, KOMUNALO IN PROMET - VABILO
Na podlagi 68., 75. in 76. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
(Dolenjski Uradni list, št. 8/17 in 10/18)
S K L I C U J E M
15. redno sejo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet,
v torek, 9. marca 2021, 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 red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda seje
2. Potrditev zapisnika 14. seje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet
3. (3.) Predlog Elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto in
predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto – druga obravnava
4. (4.) Usklajen predlog sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu
Brusnice (SD OLN 2) – druga obravnava
5. (5.) Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni
občini Novo mesto – druga obravnava
6. (6.) Predlog programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »UN
Obrtno-industrijska cona Livada« – prva obravnava
7. (7.) Dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg
– prva obravnava
8. (11.) Predlog razvoja prostora na območju Drgančevja
9. (12.) Premoženjsko - pravne zadeve
9.1 (12.1) Ugotovitev javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin za
ureditev pešaško – kolesarske poti v gozdu Portoval
9.2 (12.2) Ugotovitev javne koristi za odkup oziroma razlastitev dela nepremičnin
ter omejitvi dela nepremičnine s pravico uporabe za čas gradnje, vse za namen
izvedbe rekonstrukcije lokalne ceste LZ 299031 (K Roku) s pločnikom in javno
razsvetljavo

9.3 (12.3) Ugotovitev javne koristi za ustanovitev trajne služnosti na nepremičnini
za namen gradnje javne komunalne kanalizacije Ragovo 20-8
9.4 (12.4) Ugotovitev javne koristi za odkup oziroma razlastitev dela nepremičnin
ter ustanovitvi trajne služnosti na nepremičninah, vse za namen izvedbe
rekonstrukcije lokalne ceste Ragovo – Krka z gradnjo kolesarske steze in
pešpoti
9.5 (12.5) Prenehanje statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah na
območju Mestne občine Novo mesto
9.6 (12.6) Podelitev statusa grajenega javnega dobra nepremičninam v lasti Mestne
občine Novo mesto, ki predstavljajo objekte gospodarske javne infrastrukture
9.7 (12.7) Predlog 2. dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Novo mesto za leto 2021 in popravek sklepa št. 900-19/2020 (405) z dne,
17. 12. 2020
10. Razno
K 2. točki je priloženo gradivo - predlog zapisnika. Gradivo za ostale točke je objavljeno na spletni
strani Mestne občine Novo mesto, pod 18. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
na spletnem mestu: https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/
V skladu s 37. in 85. členom členom Poslovnika OS MO NM članice in člane odbora vljudno
prosim, da morebitne predloge dodatnih sklepov in amandmajev posredujete v PISNI obliki z
obrazložitvijo.
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 okolje, prostor in komunalo in promet
Peter Kostrevc, l.r.

Vabljeni:
− člani/ce odbora
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave
− Brigita Železnik, direktorica Skupne občinske uprave občin Dolenjske
− dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj
− Stanislava Bjelajac, vodja Oddelka za premoženjske zadeve
− Mojca Tavčar, vodja Oddelka za okolje in prostor
− Peter Geršič, Urad za prostor in razvoj
Obveščeni:
− mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
− podžupani Mestne občine Novo mesto

