Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
Številka: 9002-3/2018
Datum: 4.7.2019
ČLANICI IN ČLANOM
ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR, KOMUNALO IN PROMET

ZADEVA: 4. 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
4. redno sejo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet,
v torek, 9. julija 2019, 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.
2.
3.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda seje
Potrditev zapisnika 2. seje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet
(4.) Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
obvoznico Šmihel - prva obravnava
4. (5.) Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta
Brusnice (SD OLN 2) – prva obravnava
5. (6.) Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem
- prva obravnava
6. (8.) Lokalni energetski koncept Mestne občine Novo mesto
7. (9.) Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018
8. (10.) Potrditev elaboratov, predračunskih lastnih cen in zaračunanih cen oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in
odvoza komunalnih in bioloških odpadkov in 24 urne dežurne službe v Mestni občini
Novo mesto
9. (11.) Predlog Sklepa o ceni grobnine v Mestni občini Novo mesto
10. (12.) Poročilo o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske, na dan 26.4.2019
11. (13.) Premoženjsko - pravne zadeve
11.1 (13.1) Prenehanje statusa javnega dobra na nepremičnini katastrska občina
1458 Črešnjice, parcela 2775/2
12. Razno

K 2. točki je priloženo gradivo - zapisnik. Gradiva za ostale točke so objavljena na spletni strani
Mestne občine Novo mesto, pod 7. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, na
spletnem mestu: https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/
V skladu s 37. členom Poslovnika OS MO NM članice in člane odbora vljudno prosim, da s ciljem
večje učinkovitosti izvedbe seje in avtentičnega zapisa, morebitne predloge dodatnih sklepov in
pripombe k točkam posredujete v PISNI obliki z obrazložitvijo, s poudarkom pri 4., 5. in 6. točki,
kjer se predlagatelj gradiva opredeli do podanih pripomb odbora v sklopu pripomb iz javne
razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta do druge obravnave.
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
 dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj
 Stanislava Bjelajac, vodja Oddelka za premoženjske zadeve
 Mojca Tavčar, vodja Oddelka za okolje in prostor
 Aleš Šurla, Urad za prostor in razvoj
 Urška Ban, Kabinet župana
 mag. Jože Kobe, Oddelek za komunalne zadeve
 Komunala Novo mesto d.o.o. (točke 7- 10)

OBVEŠČENI:
 mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
 podžupani

