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Številka: 011 – 6/2019 
Datum: 22. 12. 2020 
 
Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in 
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne 
občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 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  
 

14. sejo Odbora za okolje in prostor, v ponedeljek, 28. decembra 2020, ob 14. uri 
v spodnji sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper  

 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 13. seje Odbora za okolje in prostor z dne 19. 11. 2020 
 

2.  
 

- Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 - prva obravnava s 
predlogom za skrajšani postopek 
 

- Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 - prva obravnava s     
predlogom za skrajšani postopek 
 

- Predlog sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine 
Koper za leto 2021 
 

- Predlog sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine 
Koper za leto 2022 
 

- Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki 
jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2021 
 

- Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki 
jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2022 
 

3. Predlog sklepa o pristopu  Mestne občine Koper h Konvenciji županov za podnebne 
spremembe in energijo  
 

4. Predlog Trajnostne urbane strategije mesta Koper 
 

5. Razno 
 



Prosim, da se seje zanesljivo udeležite in pri tem upoštevate veljavne varnostne ukrepe. V 
prostorih občinske uprave so na voljo razkužila, obvezno je tudi nošenje zaščitne maske. V sejni 
sobi se bomo razporedili na način, da bo upoštevana varnostna razdalja. 
 
Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05 6646 275.   
   
 
           

PREDSEDNIK   
 Gašpar Gašpar Mišič, l.r. 

 
Vabljeni: 

- člani odbora za okolje in prostor 
- dr. Vilma Milunovič, Irena Kocjančič, Ivana Štrkalj 

 
Obveščena:  

- direktorica mag. Tamara Kozlovič 
- Nives Kralj, Služba za OS in KS MOK  


