MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Občinski svet - Consiglio comunale
Odbor za finance in gospodarstvo
Comitato per l'economia e le finanze

Številka: 011-3/2019
Datum: 18.11. 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)
SKLICUJEM
14. sejo ODBORA ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO, ki bo v
ponedeljek, 23. novembra 2020, ob 12. uri,
v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10, sejna soba v pritličju
Za sejo predlagam naslednji

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Odbora za finance in gospodarstvo z dne
2.11.2020 in potrditev zapisnika 1. izredne seje Odbora za finance in gospodarstvo z
dne 5.11.2020
2. Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper
- prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
3. Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za prizidavo garaže
obstoječega gasilskega doma PGD Krkavče
4. Predlog Pravilnika o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju
Mestne občine Koper
5. Predlog sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega projekta »Postavitev postaj za
vzpostavitev sistema izposoje koles«
6. Predlog sklepa o odpisu terjatev občinskih oziroma komunalnih taks
7. Predlog sklepa o potrditvi skupne kulturne strategije za občine Piran, Izola, Koper in
Ankaran za obdobje 2020-2030
8. Predlog sklepa o potrditvi kandidaturne knjige Piran-Pirano 4 Istria 2025
9. 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:
Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
Tel. +386 05 6646 253 Fax +386 05 6271 771

-

Člani odbora
Vodja Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet, g. Raf Klinar
Vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine, ga. Irena Kocjančič
Kabinet župana, Vesna Pajič
Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje, Peter Donaval

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

