Odbor za okolje in prostor
Odbor za komunalo in promet
Številka: 9002-7/2014, 9002-8/2014
Datum: 25.1.2018
ČLANICAM IN ČLANOM

ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR ter
ODBORA ZA KOMUNALO IN PROMET

ZADEVA: 24. SKUPNA SEJA ODBOROV - V A B I L O
Na podlagi 71. 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 V A

24. skupno sejo
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet
v torek, 30. januarja 2018, ob 16. uri
v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7, 1. nadstropje (rotovž)
Za sejo predlagava naslednji
d n e v n i
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

red:

Potrditev prisotnosti in določitev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 23. skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za
komunalo in promet
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»OPPN Bučna vas - vzhod/1« in Programa opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »OPPN Bučna vas - vzhod/1« - druga obravnava
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini
Novo mesto - druga obravnava
Usklajeni predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno
storitvena cona Mačkovec-2 - druga obravnava
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ulicah v Novem mestu - skrajšani postopek
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2018 – skrajšani postopek
Predlog poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018
Premoženjsko-pravne zadeve
9.1 Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Novo mesto za leto 2018

9.2

10.

Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 2508/2, 2508/3 in
2508/4, vse k.o. 1457 Ždinja vas, parc. št. 1275 k.o. 1453 Zagorica, parc. št.
1778/6 k.o. 1492 Stranska vas, parc. št. 1138/9 k.o. 1455 Bršljin, parc. št.
2189/25 in 2189/29, obe k.o. 1481 Smolenja vas, parc. št. 448/4 k.o. 1483
Kandija, parc. št. 2792/5 k.o. 1458 Črešnjice ter parc. št. 2071/2 k.o. 1493 Veliki
Podljuben
9.3 Vzpostavitev grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah in drugih
objektih GJI
Pobude in vprašanja

Gradiva:
K 2. točki je priložen predlog zapisnika 23. skupne seje odborov.
Gradiva za točke od 3 do 9 so objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto pod
gradivi za 26. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, na povezavi:
https://www.novomesto.si/obcina/obcinskisvet/seje/2018011714082475/27_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.
V skladu s 85. členom Poslovnika se lahko pri predlogu odloka v drugi obravnavi spremembe
vlagalo le v obliki amandmaja, ki mora biti posredovan 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 !

Peter KOSTREVC, l. r.,
predsednik
Odbora za komunalo in promet

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

VABLJENI:
− člani/ce odbora
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave
− dr. Iztok Kovačič, OU, vodja Urada za prostor in razvoj
− Stanislava Bjelajac, OU, vodja Oddelka za premoženjske zadeve
− Miloš Dular, OU, vodja Oddelka za promet in mobilnost
− mag. Jože Kobe, OU, Oddelek za komunalne dejavnosti
− Katarina Petan, OU, vodja Urada za finance in splošne zadeve
− Mojca Tavčar, OU, vodja Oddelka za okolje in prostor
− Darja Plantan, OU, Oddelek za premoženjske zadeve
− direktor Komunale Novo mesto, d.o.o.
OBVEŠČENI:
− mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
− podžupana

