
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 

Občinski svet - Consiglio comunale 

Statutarno - pravna komisija 

Commisione giuridico - statutaria 

 

            

                                Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       
                                                      Tel. +386 05 6646 382    Fax +386 05 6271 602 

 

 
Številka: 012-6/2014 
Datum:  23.11. 2017 
 
Na podlagi 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 
16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) 
 

 
S K L I C U J E M 

 
21. sejo Statutarno-pravne komisije, ki bo 

v sredo, 29. novembra 2017 ob 8. uri v prostorih  Mestne občine Koper,  
Verdijeva 10, sejna soba v I. nadstropju 

 
 
Za sejo predlagam naslednji  

 
d n e v n i   r e d : 

 

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 19/10-2017  
 

2. Obravnava gradiva za 26. sejo Občinskega sveta: 
 

 -   Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za 
     financiranje izdatkov za odpravo posledic večjega števila hudih neurij v letu 2017 –           
     hitri postopek 

 
- Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest  - 

prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

- Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

- Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper - prva obravnava s 
predlogom za skrajšani postopek 
 

- Predlog odloka o preimenovanju naselja Jelarji v naselje Elerji - prva obravnava s 
predlogom za skrajšani postopek 
 

 
3. Razno 



 
 
Prosim, da se seje zagotovo udeležite. Morebitno nujno odsotnost sporočite na telefon 
št. 05 66 46 382. 
 
 

 PREDSEDNIK KOMISIJE 
          Patrik Peroša, l.r. 

 
 
 
 
 
VABLJENI: 

1. Člani komisije 
2. mag. Nataša Likar, vodja Urada za gospodarske javne službe in promet 
3. Alenka Plahuta, vodja Urada za splošne zadeve 

 
 
 
OBVEŠČENI: 

1. Župan Mestne občine Koper 
2. Direktorica občinske uprave 
3. Vodje klubov članov in samostojni člani OS 


