Odbor za gospodarstvo
Številka: 9002-11/2014
Datum: 21.3.2018

ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

POROČILO ODBORA

NAMEN:

Stališča, predlogi in sklepi h gradivom s področja pristojnosti odbora

Poročilo s 23. seje Odbora za gospodarstvo, z dne 21.3.2018, se nanaša na naslednje točke s
predloga dnevnega reda za 28. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1 - 1. obravnava
Predlog Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne
občine Novo mesto - skrajšani postopek
6.1 Predlog Odloka o spremembi odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega
plina tarifnim odjemalcem - skrajšani postopek
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne
službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Mestne občine Novo mesto - skrajšani postopek
8. Predlog zaključnega računa proračuna MO NM za leto 2017 - iz vidika pristojnosti odbora
10. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih
4.
6.

Poročevalec:

mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo

PREDSEDNIK
mag. Adolf ZUPAN, l. r.

Priloga: Poročilo Odbora za gospodarstvo
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ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA: POROČILO ODBORA ZA GOSPODARSTVO
Odbor za gospodarstvo je na 23. seji dne 21.3.2018 obravnaval naslednje točke s področja
pristojnosti odbora z dnevnega reda 28. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1 - 1. obravnava
Predlog Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne
občine Novo mesto - skrajšani postopek
6.1 Predlog Odloka o spremembi odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega
plina tarifnim odjemalcem - skrajšani postopek
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne
službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Mestne občine Novo mesto - skrajšani postopek
8. Predlog zaključnega računa proračuna MO NM za leto 2017 - iz vidika pristojnosti odbora
10. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih

4.
6.

K 4. točki
Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1 - 1. obravnava
Odbor za gospodarstvo je obravnaval gradivo in sprejel naslednji
sklep
I.
Odbor za gospodarstvo z vidika pristojnosti odborov predlaga Občinskemu svetu Mestne
občine Novo mesto, da
obravnava in potrdi
dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1 v prvi
obravnavi.
II.
1. Odbor za gospodarstvo priporoča in podaja pobudo, da se v proračunu za leto 2019
zagotovijo sredstva za ureditev peš poti in kolesarske poti na celotni trasi od mostu v
Ločni do obravnavanega objekta ter v nadaljevanju, v ravninskem delu, do vasi Krka.

2. Občina bo pripombe in predloge Odbora za gospodarstvo, podane v prvi obravnavi,
obravnavala kot pripombe iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta.

K 6. točki
Predlog Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine
Novo mesto - skrajšani postopek
Odbor za gospodarstvo je obravnaval gradivo in sprejel naslednji
sklep
Odbor za gospodarstvo z vidika pristojnosti odbora
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme predlog Odloka o
prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto po
skrajšanem postopku.

K 6.1 točki
Predlog Odloka o spremembi odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina
tarifnim odjemalcem - skrajšani postopek
Odbor za gospodarstvo je obravnaval gradivo in sprejel naslednji
sklep
Odbor za gospodarstvo z vidika pristojnosti odbora
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme predlog Odloka o
spremembi Odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem po
skrajšanem postopku.

K 7. točki
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne
službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine
Novo mesto - skrajšani postopek
Odbor za gospodarstvo je obravnaval gradivo in sprejel naslednji
sklep
Odbor za gospodarstvo z vidika pristojnosti odbora
podpira

in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto po
skrajšanem postopku.
K 8. točki
Predlog zaključnega računa proračuna MO NM za leto 2017 - z vidika pristojnosti odbora
Odbor za gospodarstvo je obravnaval gradivo in sprejel naslednji
sklep
Odbor za gospodarstvo z vidika pristojnosti odbora
podpira
sprejem predloga zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2017.

K 10. točki
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih
Odbor za gospodarstvo je obravnaval gradivo in sprejel naslednji
sklep
Odbor za gospodarstvo z vidika pristojnosti odbora predlaga Občinskemu svetu Mestne
občine Novo mesto, da se
seznani
z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta Mestne občine Novo mesto in njihovih učinkih.

PREDSEDNIK
Odbora za gospodarstvo
mag. Adolf ZUPAN, l. r.

