Odbor za davčno politiko, proračun in finance
Številka: 9002-10/2014
Datum: 23.5.2018
ČLANICAM IN ČLANOM ODBORA ZA DAVČNO POLITIKO, PPRORAČUN IN FINANCE
ZADEVA: 26. 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
26. sejo Odbora za davčno politiko, proračun in finance

v ponedeljek, 28. maja 2018, 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 25. redne in 1. dopisne seje Odbora za davčno politiko, proračun in
finance
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - 1. obravnava
4. Predlog Odloka o Spremembah in dopolnitvah Programa opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN
Brod-Drage« - 1. obravnava
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto - 1. obravnava
6. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 - 1. obravnava
7. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto - predlog za
skrajšani postopek
8. Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2017
9. Premoženjsko - pravne zadeve
9.1 Ukinitev javnega dobra na nepremičninah na območju Mestne občine Novo mesto
10. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni
občini Novo mesto za volilno leto 2018
11. Razno
Gradiva:
K 2. točki sta priložena predloga zapisnikov 25. redne in 1. dopisne seje Odbora za davčno
politiko, proračun in finance.
Ostala gradiva za točke od 3 - 10 so objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto,
med gradivi za 30. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto na povezavi:
https://www.novomesto.si/obcina/obcinskisvet/seje/2018051012305937/30_redna_seja_mandat_2014__2018/

V skladu s 37. členom Poslovnika članice in člane odbora vljudno prosim, da morebitne predloge
dodatnih sklepov k posameznim točkam dnevnega reda posredujete v PISNI obliki. Ravno tako
se v skladu s 96. členom Poslovnika pri 6. točki (proračun) morebitne pripombe in predlogi k
predlogu proračuna predložijo v pisni obliki, pri čemer mora biti upoštevano pravilo o ravnovesju
med proračunskimi prihodki in odhodki.
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
− vodje uradov in oddelkov (k 6. točki)
− Stanislava Bjelajac, vodja Oddelka za premoženjske zadeve
− Darja Plantan, Oddelek za premoženjske zadeve
− Mojca Tavčar, vodja Oddelka za okolje in prostor
− mag. Jože Kobe, Oddelek za komunalne dejavnosti
− Ana Avsec, Urad za finance in splošne zadeve
− zunanji sodelujoči pri pripravah gradiv
OBVEŠČENI:
− mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo
− podžupana Mestne občine Novo mesto

