
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 

Občinski svet - Consiglio comunale 
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                                                      Tel. +386 05 6646 253    Fax +386 05 6271 771 

 

Številka: 011-3/2014 
Datum: 20.3.2015 
 
Na podlagi 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 
16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Ur.l. RS št.90/05, 39/08) 
 
 

S K L I C U J E M 
2. sejo ODBORA ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO, ki bo v 

četrtek, 26. marca  2015, s pričetkom ob 12.00 uri 
v prostorih Mestne občine Koper, sejna soba v prvem nadstropju 

Za sejo predlagam naslednji  
 

D n e v n i  r e d : 
 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Odbora za finance in gospodarstvo z dne 14/12-
2014  
 

2. Predlog sklepa o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju april - junij 
2015 
 

3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
za šport Mestne občine Koper  – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

4. Predlog pravilnika o spremembah pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za 
podjetništvo v Mestni občini Koper 

 
5. Predlog ugotovitvenega sklepa o oddaji poročil volilne kampanje za lokalne volitve  

2014 ter o povračilu stroškov 
 

6. Predlog sklepa o določitvi višine denarnega dela priznanja Mestne občine Koper – 
»Priznanje 15. maj« za leto 2015 
 

7. Predlog sklepa o sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega deleža v podjetju Tomos 
Invest d.o.o. 
 

8. Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o brezplačni odsvojitvi solastniškega deleža na 
več nepremičninah v korist Mestne občine Koper, št. 3520-1/2006 z dne 18.12.2014 
 

9. Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim 
premoženjem Mestne občine Koper za leto 2014 

 
10. Razno 

 
 
 



 
 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno nujno odsotnost sporočite na tel.št. 6646-
249. 
Gradivo je dostopno na spletni strani www.koper.si (občinski svet – seje občinskega sveta) 
razen za točko 2 dnevnega reda. 
                                                                                                                          
 

                                                                                                                            
PREDSEDNIK: 

                                                                                                                          Igor Hrvatin, l.r. 
 
VABLJENI: 
Člani odbora 
Župan Mestne občine Koper, g. Boris Popovič 
Direktorica občinske uprave, ga. Sabina Mozetič  
Podsekretar - vodja Urada za finance in računovodstvo, ga. dr. Vilma Milunovič  
Podsekretar - vodja Urada za družbene dejavnosti in razvoj, g. Timotej Pirjevec 
Podsekretar - vodja Urada nepremičnine, ga. Maja Šviligoj Cernaz 
Direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper – g. Darko Kavre 
 
OBVEŠČENI: 
Sekretarka Občinskega sveta, ga. Breda Bajec 
Vodja Kluba članov Koper je naš 
vodja Kluba članov Slovenija za vedno in DeSUS  
vodja Kluba članov SMC  
vodja Kluba članov Oljka, SLS in SDS  
vodja Kluba članov Združena levica  
vodja Kluba članov Italijanske narodne skupnosti  
in  samostojna člana OS  
 
 

 

http://www.koper.si/

