MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Odbor za okolje in prostor
Odbor za komunalo in promet
Številka: 9002-7/2014, 9002-8/2014
Datum: 12. 10. 2016
ČLANICAM IN ČLANOM

ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR ter
ODBORA ZA KOMUNALO IN PROMET

ZADEVA: 15. SKUPNA SEJA ODBOROV - V A B I L O
Na podlagi 73. in 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 52/2013)
S K L I C U J E V A
15. skupno sejo
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet
v torek, 18. oktobra 2016, 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

red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda ›
2. Potrditev zapisnika 14. skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za
komunalo in promet
3. (3) Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Revoz –
druga obravnava
4. (4) Dopolnjeni osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Tovarna zdravil Krka - 1 (OPPN TZ KRKA-1) – prva obravnava
5. (5) Dopolnjeni osnutek odloka Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Ureditvenem načrtu za obrtno-industrijsko cono Livada (SD UN Livada-2) – prva
obravnava
6. (6)Predlog odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto – prva
obravnava – predlog za skrajšani postopek
7. (9) Premoženjsko – pravne zadeve
7.1 Četrta dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto za leto 2016 – četrta dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2016
7.2 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št.
1403/4 in 1403/5, obe k.o. 1490 – Težka voda
7.3 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
1284/6, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu

8.
9.
10.
11.
12.
13.

7.4 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra na občinskih javnih
cestah
7.5 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št.
2493/6, k.o. 1457 – Ždinja vas in parc. št. 1390/0, k.o. 1455 - Bršljin
(12) Poročilo o meritvi hitrosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2015
(14) Predlog pobude za spremembo 70. člena Ustave Republike Slovenije – vpis
pravice do pitne vode v ustavo
(15) Seznanitev z izdelavo Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto
(16) Poročilo o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske, na dan 5. 10. 2016.
Izvajanje proračuna 2016, stanje investicij – gradnja na dan 12. 10. 2016
Pobude in vprašanja

Gradiva:
K 1. točki je priložen predlog zapisnika 14. skupne seje odborov z dne 12. 7. 2016.
Gradiva za točke od 3 do 12 so objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto pod
gradivi za 17. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, na povezavi:
http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=184
Predlog odloka pod 3. točko je v drugi obravnavi, zato ni več splošne razprave in je mogoče
predlagati spremembe le v obliki amandmajev.
Svojo morebitno nujno zadržanost oziroma odsotnost s seje, prosim, predhodno sporočite
z obratno elektronsko pošto ali na telefon 39 39 219 (Darko Habjanič).

Lepo pozdravljeni !

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

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

VABLJENI:
−
−
−
−
−
−

člani/ce odbora
dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave
dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj
mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe
Alenka Muhič, Urad za prostor in razvoj
Komunala Novo mesto, d.o.o. (k 11. točki)

OBVEŠČENI:
− Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
− podžupana Mestne občine Novo mesto

