Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 9002-2/2018
Datum: 9. 12. 2020
ČLANICAM IN ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ZADEVA: 10. SEJA ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI - V A B I L O
Na podlagi 67., 75. in 76. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo (Dolenjski
Uradni list, št. 8/17 in 10/18)
S K L I C U J E M
11. sejo Odbora za družbene dejavnosti,
v sredo, 16. decembra 2020, ob 17.30 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 10. seje Odbora za družbene dejavnosti
3. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 - druga obravnava
– z vidika pristojnosti odbora
4. Razno
K 2. točki je priloženo gradivo - predlog zapisnika 10. seje odbora. Gradivo za ostale točke je
objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto, pod 16. sejo Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto, na spletnem mestu: https://www.novomesto.si/obcina/obcinskisvet/seje/2020120216245619/16_redna_seja_obcinskega_sveta_mestne_obcine_novo_mesto/
Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) vas vljudno pozivamo,
da na seji uporabljate zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal,
ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta). Vsem udeležencem bo pred vstopom v
sejno dvorano, poleg zaščitnih mask, zagotovljeno tudi obvezno razkuževanje rok ter v sejni
dvorani varna razdalja med prisotnimi.
Svojo morebitno nujno zadržanost oziroma odsotnost s seje, prosim, predhodno sporočite z
povratno elektronsko pošto ali na telefon 39 39 256 (Peter Žunič Fabjančič).
Lepo pozdravljeni,
Predsednik
Odbora za družbene dejavnosti
mag. Franci BAČAR, l. r.

Vabljeni:

−
−
−
−

člani/ce odbora
dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve,
mag. Mateja Jerič, vodja Urada za družbene dejavnosti,

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

