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OBČINSKI SVET 

 
 

POROČILO 
 

o obravnavi 

- Predloga odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 - prva obravnava s predlogom za 
skrajšani postopek 
- Predloga odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 - prva obravnava s     predlogom za 
skrajšani postopek 
- Predloga sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za 
leto 2021 
- Predloga sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za 
leto 2022 
- Predloga sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih 
lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2021 
- Predloga sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih 
lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2022 
 
 
Odbor za okolje in prostor je na svoji 14. seji dne 28. 12. 2020 obravnaval in sprejel naslednji 

 
SKLEP 

 
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da 
- 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 in 
- Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko 
sklepa Mestna občina Koper v letu 2022, obravnava in sprejme. 
 
 
 
 
        Predsednik  

Gašpar Gašpar Mišič, l.r. 
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