MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Občinski svet - Consiglio comunale
Odbor za družbene dejavnosti
Comitato per gli affari sociali
Številka: 011-4/2014
Datum: 10.3.2016
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)
SKLICUJEM
9. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, ki bo
v torek, 15. marca 2016 ob 9.30 uri
v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
sejna soba.

Za sejo predlagam naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 8. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 6.1.2016;
2. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran o delni
delitvi skupnega premoženja ter delni delitvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti v skupnih
javnih zavodih na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja;
3. Predlog odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini – prva obravnava s predlogom za skrajšani
postopek;
4. Predlog odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtec Semedela – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek;
5. Predlog Trajnostne urbane strategije mesta Koper;
6. Predlog letnega poročila o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Koper;
7. 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 – 12.
seja Občinskega sveta).
Predsednik odbora
Mario Steffè l. r.

Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
Tel. +386 05 6646 239 Fax +386 05 6271 021

VABLJENI:
1. Člani odbora
2. Georgi Bangijev, vodja Urada za okolje in prostor
OBVEŠČENI:
1. Župan Mestne občine Koper
2. Direktorica občinske uprave
3. Služba za Občinski svet
4. Vodje klubov članov in samostojna člana OS

