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Številka: 011-3/2019 
Datum:  27.8. 2020 
 
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 in 35/18) 
 

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

ponedeljek, 2. novembra 2020, ob 12. uri, 
v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10, sejna soba v pritličju 

 
 
Za sejo predlagam naslednji  

d n e v n i  r e d : 
 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Odbora za finance in gospodarstvo z dne 
31.8.2020 

2. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska 
univerza Koper – druga obravnava 

3.  Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na 
primarni ravni na področju družinske medicine - prva obravnava s predlogom za 
skrajšani postopek 

4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju – prva 
obravnava s predlogom za skrajšani postopek 

5. Predlog odloka o spremembah Odloka o subvencioniranju varstva otrok – prva 
obravnava s predlogom za skrajšani postopek 

6. Predlog odloka o spremembi odloka o občinskih taksah - prva obravnava s 
predlogom za skrajšani postopek 

7. Predlog odloka o spremembah odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda 
pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. – prva obravnava s predlogom za skrajšani 
postopek   

8. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Parkirna hiša P+R 
Sonce« 

9. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Obnova gasilskega 
doma v Babičih« 

10. Predlog sklepa o oprostitvi plačila najemnine društev in najemnikov poslovnih 
prostorov v lasti Mestne občine Koper, za katere velja prepoved ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom 

11. Razno 
 

 
Prosim, da se seje zagotovo udeležite in pri tem upoštevate še vedno veljavne varnostne ukrepe. 
V prostorih, kjer bo potekala seja, so na voljo razkužila, nošenje zaščitne maske je obvezno. V 
dvorani se bomo razporedili na način, da bo upoštevana varnostna razdalja. 
 



Morebitno nujno odsotnost sporočite na tel.št. 6646-249. 
Gradivo je dostopno na spletni strani www.koper.si (občinski svet – seje občinskega sveta). 
 
 
 

                                                                                                    Predsednica odbora 
                                                                                                        Olga Franca, l.r. 
VABLJENI: 

- Člani odbora 
- vodja Urada za družbene dejavnosti, g. Timotej Pirjevec   
- vodja Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet, g. Raf Klinar   
- Vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine, ga. Irena Kocjančič 
- Vodja Službe za investicije, g. Petar Ziraldo 
-  

 
OBVEŠČENI: 

- Župan Mestne občine Koper, g. Aleš Bržan 
- Služba za občinski svet in krajevne skupnosti 
- Vodje klubov članov občinskega sveta MOK  

 

http://www.koper.si/

