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Številka: 012-2/2019 
Datum:   12.12.2019 
 
 
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, 39/08 in 35/18) 
 

 
S K L I C U J E M 

 
7. sejo Statutarno-pravne komisije,  

v torek, 17. decembra 2019, ob 14.00 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 6. seje Statutarno – pravne komisije z dne 12.11.2019 

 
2. Obravnava gradiva za 10. sejo Občinskega sveta:  

 
   -    Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 – prva obravnava   

                  s predlogom za skrajšani postopek 
 

- Predlog sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem 
Mestne občine Koper za leto 2020 
 

- Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega 
premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2020 

 
- Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in načinu 

izvajanja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega 
prevoza v mestnem prometu na območju mestne občine Koper – prva obravnava  
s predlogom za skrajšani postopek 

 
- Predlog odloka o uresničevanju športa v Mestni občini Koper – prva obravnava  s 

predlogom za skrajšani postopek 
 
- Predlog pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih 

sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper 
 
 



3. Razno 
 
 
Gradivo je priloženo. 
 
Prosim, da se seje zagotovo udeležite. Morebitno nujno odsotnost sporočite na telefon 
št. 05 66 46 382. 
 
 
                                                                                                       PREDSEDNIK KOMISIJE 

mag. Alan Medveš, l.r. 
 
VABLJENI: 
1. Člani komisije 
2. dr. Vilma Milunovič, vodja Urada za finance in računovodstvo 
3. Timotej Pirjevec, vodja Urada za družbene dejavnosti in razvoj 
4.  Raf Klinar, vodja Urada za gospodarske javne službe in promet 
 

 
 

OBVEŠČENI: 
1. Župan Mestne občine Koper 
2. Vodje klubov članov občinskega sveta 

 
 
 

 


