MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Odbor za gospodarstvo
Številka: 9002-11/2014
Datum: 23. 3. 2017
ČLANICAM IN ČLANOM ODBORA ZA GOSPODARSTVO
ZADEVA: 17. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO - V A B I L O
Na podlagi 76. in 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 52/2013)
S K L I C U J E M
17. sejo Odbora za gospodarstvo,
v torek, 28. marca 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 16. seje Odbora za gospodarstvo in pregled realizacije sklepov
3. Seznanitev s projektom izgradnje objekta za mehansko biološko obdelavo
odpadkov Dolenjske in Bele krajine
4. Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
(SD OPPN NGC-2) – druga obravnava
5. Predlog odloka o proračunu Mestna občina Novo mesto za leto 2018 - druga
obravnava
6. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2016 – prva obravnava – predlog za skrajšanji postopek
7. Pobude in vprašanja
Priloženo je gradivo za 2. točko (zapisnik) in priloga k točki 3 (sklepi OG, vezani na delovanje
podjetja Cerod d.o.o.). Gradiva za ostale točke so objavljene na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pod 21. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, na povezavi:
http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=188
V skladu z 41. in s 108. členom Poslovnika članice in člane odbora vljudno prosim, da
morebitne predloge dodatnih sklepov oziroma amandmaje le-te posredujete v pisni obliki, pri
proračunu 2018 pa upoštevate tudi pravilo ravnovesja med prihodki in odhodki.

OPOMBA:
Zaradi obravnave več istih točk z dnevnega reda 21. seje Občinskega svet Mestne
občine Novo mesto na različnih odborih, zaradi organizacije in racionalizacije dela ter
zagotovitve uvodničarjev, bo od 3. – 6. točke skupna obravnava gradiv, ki jo bodo

opravili odbori: Odbor za okolje in prostor, Odbor za komunalo in promet ter Odbor za
gospodarstvo.
Po zaključeni skupni obravnavi točk od 3 do 6 bo Odbor za gospodarstvo ločeno
obravnaval še točki 2 (zapisnik) in 7 (pobude in vprašanja), in sicer v mali sejni
sobi v 3. nadstropju.
Svojo morebitno nujno zadržanost oziroma odsotnost s seje, prosim, predhodno sporočite na
telefon 39 39 219 (Darko Habjanič) ali 39 39 228 (Suzana Virc).
Lepo pozdravljeni,
Predsednik
mag. Adolf ZUPAN, l. r.

VABLJENI:
člani/ce odbora
dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave
dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj (pri 4. točki)
Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve (pri 5. in 6. točki)
Albin Kregar, direktor CEROD d.o.o. (pri 3. točki)
pripravljalci gradiv

OBVEŠČENI:
mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo
podžupana Mestne občine Novo mesto
Sara Drašković, vodja Kabineta župana

