Odbor za davčno politiko, proračun in finance
Številka: 9002-10/2014
Datum: 21.9.2017
ČLANICAM IN ČLANOM ODBORA ZA DAVČNO POLITIKO, PPRORAČUN IN FINANCE
ZADEVA: 21. SEJA ODBORA - V A B I L O
Na podlagi 69. in 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 8/2017)
S K L I C U J E M
21. sejo Odbora za davčno politiko, proračun in finance

v ponedeljek, 25. septembra 2017, 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 20. seje Odbora za davčno politiko, proračun in finance
3. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Mestni občini Novo mesto – 1. obravnava
4. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto - 1. obravnava - predlog
za skrajšani postopek
5. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
podlage za odmero NUSZ
6. Premoženjsko – pravne zadeve
6.1 Tretja dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto za leto 2017 – tretja dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2017, prva dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2017 in prva dopolnitev načrta razpolaganja s premičnim
premoženjem v vrednosti nad 10.000 eur za leto 2017
6.2 Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3094/2 k.o. 1448 Prečna,
parc. št. 1779/11 k.o. 1492 Stranska vas, parc. št. 981/10 k.o. 1455 Bršljin, 2070/2
k.o. 1493 Veliki Podljuben, parc. št. 2207/4 in 2207/5, obe k.o. 1453 Zagorica, parc.
št. 1959/43 in 1959/45, obe k.o. 1487 Zajčji Vrh, parc. št. 2216/1 k.o. 1453 Zagorica
ter katastrska občina 1453 Zagorica, parcela 2173/2, katastrska občina 1459
Herinja vas, parcela 1272/5, katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 435/21,
katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 1044/2 in katastrska občina 1455 Bršljin,
parcela 1157/2

6.3 Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah katastrska
občina 1457 Ždinja vas parcela 2092/27, katastrska občina 1460 Šentpeter
parcela 160/55 in 160/249, katastrska občina 1485 Gotna vas parcela 1324/2 in
1337/2
7. Razno
Gradiva:
K 2. točki je priložen predlog zapisnika 20. seje Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Gradiva za vse ostale točke dnevnega reda so v poslovniških rokih objavljena na spletni strani
Mestne občine Novo mesto med gradivi za 24. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto na povezavi: http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=192
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 !

Predsednica
Vesna VESEL, l. r.

VABLJENI:
− člani/ce odbora
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave
− Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve
− dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj
− Ivica Menger, Urad za družbene dejavnosti (k 3. točki)
− Jasna Jazbec Galeša, Urad za finance in splošne zadeve (k 4. in 5. točki)
− Darja Plantan, Urad za prostor in razvoj (k 4. in 5. točki)
− Stanislava Bjelajac, Urad za prostor in razvoj (k 6. točki, 6.1. - 6.3)
OBVEŠČENI:
− mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo
− podžupana Mestne občine Novo mesto

