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Številka: 011-2/2019 
Datum: 17. 6. 2020 
 
 
Na podlagi  53. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Ur.l. 
RS št.90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) 

 
S K L I C U J E M 

 
11. SEJO NADZORNEGA ODBORA, ki bo v 

sredo, 1.  Julija 2020, s pričetkom ob 16.00 uri, 
v prostorih Mestne občine Koper, sejna soba v prvem nadstropju, Verdijeva 10 

 
 

Za sejo predlagam naslednji  
Dnevni red: 

 
1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Nadzornega odbora z dne 13. 5. 2020  
2. Informacije občinske uprave v zvezi s prejetimi obvestili občanov 
3. Obravnava in sprejem končnih poročil o opravljenem nadzoru (menjalni pogodbi 

Hermatrade, d. o. o. in IP OBALA d. o. o., postopki in dokumentacija v zadevi »Verski 
objekt«; svetovalne pogodbe v obdobju 2017 in 2018, izvajanje izbirne gospodarske javne 
službe javnega avtobusnega prevoza, koncesijska pogodba za prenovo in urejanje javne 
razsvetljave, koncesijske pogodbe s področja opravljanja osnovne zdravstvene dejavnosti 
na primarni ravni) 

4. Obravnava in sprejem osnutkov poročil o opravljenem nadzoru (Menjalne pogodbe 
zemljišč in nepremičnin v letih 2018, 2017 in 2016, ter vse menjalne pogodbe v skupnem 
ocenjenem znesku, višjem od 500.000 € na dan 1. 5. 2019) 

5. Predlog sklepa o izvedbi nadzora »Pregled delovanja Turistične organizacije Koper v letih 
2017 in 2018« 

6. Predlog sklepa o izvedbi nadzora »Pregled razmerij med Multimedijskim centrom Vizija 
d. o. o. in Mestno občino Koper« 

7. Predlog dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper 
8. Razno 

 
 
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite in morebitno odsotnost sporočite na tel.št. 6646-207 ali na 
elektronski naslov: alenka.plahuta@koper.si . 
 
 
                                                                                                                            PREDSEDNIK: 
                                                                                                                           Jadran Bajec, l.r. 
 
 
 
VABLJENI: 

 Člani odbora 
 Župan, Aleš Bržan 
 V.d. direktorice občinske uprave, mag. Tamara Kozlovič 
 Irena Kocjančič, vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine 
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