MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Odbor za mladino
Številka: 9002-12/2014
Datum: 4. 7. 2016
ČLANICAM IN ČLANOM ODBORA ZA MLADINO
ZADEVA: SKLIC 6. SEJE ODBORA ZA MLADINO
Na podlagi 77. 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
6. sejo Odbora za mladino
v sredo, 6. julija 2016, ob 16. uri
v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž, 1. nadstropje)
Za sejo predlagam naslednji
d n e v n i

red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora za mladino
2. Akti o združitvi javnih zavodov Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto in
Agencije za šport Novo mesto
2.1 Predlog sklepa o združitvi javnega zavoda Agencije za šport Novo mesto k
javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto
2.2 Predlog sklepa o statusnih spremembah javnega zavoda Kulturni center Janeza
Trdina Novo mesto
2.3 Predlog o odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in
mladino Novo mesto – druga obravnava
Gradiva:
Zapisnik 5. seje Odbora za mladino boste prejeli naknadno.
Gradivo za 2. točko dnevnega reda je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto
med gradivi za 16. sejo Občinskega sveta na povezavi
http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=183
Predlog o odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo
mesto je v drugi obravnavi, zato je mogoče predlagati spremembe v obliki amandmajev.
Zaradi preddopustniškega časa vljudno prosim, da potrdite svojo udeležbo na seji ali
sporočite morebitno nujno zadržanost oziroma odsotnost s seje, z obratno
elektronsko pošto ali na telefon 39 39 219 (Darko Habjanič) najkasneje do srede, 6. julija
2016, do 8. ure.
Lepo pozdravljeni
Predsednik
Marko DVORNIK, l. r.

VABLJENI:
− člani/ce odbora
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave
OBVEŠČENI:
Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto

