MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Občinski svet - Consiglio comunale
Odbor za krajevno samoupravo
Comitato per l'autonomia locale

Številka: 011-7/2019
Datum: 26. 02. 2020
Na podlagi 98. 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
8. redno sejo Odbora za krajevno samoupravo, ki bo v
torek, 03. 03. 2020 ob 08.30 uri
v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ul. 10 (sejna soba v pritličju)

Za sejo predlagam naslednji d n e v n i r e d :

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Odbora za krajevno samoupravo
2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem – prva
obravnava s predlogom za skrajšani postopek
3. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev kompleksa
»Panajotopulo« - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
4. Razno

PREDSEDNICA
Vida Gračnar l.r.

Gradivo za sejo občinskega sveta je v celoti dostopno na spletnem naslovu Mestne občine Koper
www.koper.si (Občinski svet – Seje Občinskega sveta – 11. seja Občinskega sveta). V kolikor nimate
možnosti dostopa preko spleta nam prosimo sporočite, da vam pošljemo izvod po elektronski pošti
ali v pisni obliki (tel 05 / 66 46 245).

VABLJENI:
-

člani Odbora
Aleš Bržan, župan MO Koper
Tamara Kozlovič, direktorica Občinske uprave
Služba za Občinski svet
Irena Kocjančič - vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine

-

Boris Popovič – vodja kluba članov Koper je naš
Mirjam Lemut – vodja kluba članov LAB, SKUPAJ in NAŠ KRAJ
Patrik Peroša – vodja kluba članov OLJKA in SDS
mag. Alan Medveš – vodja kluba članov LEVICA in SD
Peter Bolčič - vodja kluba samostojnih članov

