MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Občinski svet - Consiglio comunale
Odbor za okolje in prostor
Comitato per l'ambiente ed il territorio

Številka: 011 – 6/2014
Datum:15.12.2016
Na podlagi člena Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00,
30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08)
SKLICUJEM
12. sejo Odbora za okolje in prostor, ki bo v ponedeljek 19.12.2016 ob 08.00 uri
v spodnji sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Potrditev Zapisnika 11. redne seje Odbora za okolje in prostor z dne 13.6.2016
2. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2017 – prva obravnava s predlogom
za skrajšani postopek
Predlog sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine
Koper za leto 2017
3. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v letu 2017
4. Predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vertikalno povezavo
obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve – prva obravnava
5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Nad Dolinsko
cesto« – druga obravnava
6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nezahtevnih in enostavnih objektih na
stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani
postopek
7. Predlog sklepa o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
8. Predlogi sklepov za vračilo komunalnega prispevka
9. Razno
Gradivo je dostopno na naši spletni strani www.koper.si (Občinski svet-Seje Občinskega sveta).
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno nujno odsotnost sporočite na tel. 66462 75.

PREDSEDNIK
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Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
Tel. +386 05 6646 386 Fax +386 05 6271 907

