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Številka: 011-4/2014                      
Datum:   16.5.2015                          
 
 
Na podlagi 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 
42/00, 30/01 in Uradni lista RS, št. 90/05) 
 

S K L I C U J E M 
 

3. sejo Odbora za družbene dejavnosti, ki bo 
 

v torek, 21. april  2015 ob 14.00 uri 
 

v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10, spodnja sejna soba. 
 
 
Za  sejo predlagam naslednji 

d n e v n i   r e d : 
 

1. Potrditev zapisnika 2. Seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 24.3.2015 
2. Predlog zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2014 

Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem 
(vsi odbori, Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, Statutarno-pravna komisija, SSIN-
CAN, Nadzorni odbor) 

3. Predlog sklepa o sprejetju Občinskega programa varstva okolja Mestne občine Koper (2015-
2020)  
(Odbor za okolje in prostor, Odbor za krajevno samoupravo, Odbor za finance in 
gospodarstvo, Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za gospodarske javne službe in 
promet) 

4. Predlog sklepa o sprejetju Koncepta trajnostne mobilnosti v Mestni občini Koper   
(Odbor za okolje in prostor, Odbor za krajevno samoupravo, Odbor za finance in 
gospodarstvo, Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za gospodarske javne službe in 
promet) 

5. Predlog sklepa o sprejetju Koncepta trajnostno urbane strategije v Mestni občini Koper 
(Odbor za okolje in prostor, Odbor za krajevno samoupravo, Odbor za finance in 
gospodarstvo, Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za gospodarske javne službe in 
promet) 

6. Predlog sklepa o sprejetju Strategije »Koper – pametno mesto« 
(Odbor za okolje in prostor, Odbor za krajevno samoupravo, Odbor za finance in 
gospodarstvo, Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za gospodarske javne službe in 
promet) 

7. Predlog sklepa o pristopu Mestne občine Koper h Konvenciji županov »zavezani lokalni 
trajnostni energiji« 
(Odbor za okolje in prostor, Odbor za krajevno samoupravo, Odbor za finance in 
gospodarstvo, Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za gospodarske javne službe in 
promet) 

8. Razno 
 
 



Člane odbora prosim za zanesljivo udeležbo na seji. O morebitni nujni odsotnosti obvestite Urad za 
družbene dejavnosti in razvoj. (tel. 05 66 46 239) 
 
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si  (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 5. seja 
Občinskega sveta).  
 
               Predsednik odbora 
                        Mario Steffè  l. r. 
 
 
 
VABLJENI: 
 

1. Člani odbora 
 

 
OBVEŠČENI: 
 

1. Župan Mestne občine Koper 
2. Direktorica občinske uprave 
3. Služba za Občinski svet 
4. Podsekretar - Vodja urada za finance in računovodstvo 
5. Podsekretar – Vodja urada za okolje in prostor 
6. Vodje klubov članov in samostojna člana OS 

http://www.koper.si/

